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لقــاء مع أحد ):صوت الجهاد ( 
  أسود غزوة بقيق المباركة
  

 الفعل كفر: ( مقولةغلطتبين 
  )لفاعل ليس بكافر على اإلطالقاو

  عبدهللا بن سعد الفھد:بقلم الشیخ
  

  سيرة الشهيد عيسى العوشن
  ماجد القحطاني: بقلم الشھید 

  

  
   القاعدينرسالة إلى

  

  بنت األزور: بقلم 
  

  

ــا أرض حممــد صــلى اهللا إن دمــاء إخواننــا الــشهداء ا لــيت ارتــوت 
ــنهج وصــــحة الطريــــق ــلم دليــــل واضــــح علــــى صــــدق املــ  عليــــه وســ

ُ، فلم ختذل جبهة مـن جبهـات اجلهـاد حينما قل الناصر واملعني 
بل زيرة العرب فنسأل اهللا أن يتقُما خذلت جبهة اجلهاد يف جمثل

  .  يف عداد الشهداء من قضى حنبه
ٍأمل يعلم هؤالء الذين رضوا ألنفسهم القعود أن اجلهاد ماض إىل 

د اإلبــــتالء بعــــإال يـــأيت ال  أمل يعلمـــوا أن النــــصر !قيـــام الــــساعة ؟
  !؟والتمحيص 

ـــدماء إخـــــوانكم  ـــصرة ديـــــنكم ، فــ ً فيـــــا شـــــباب اإلســـــالم هبـــــوا لنــ
ُم يف سبات عميـق وأنتقد سالت يف كل بقاع األرض وأخواتكم 

  .وال حول وال قوة إال باهللا 
فيا إخواننا من قعد عن اجلهاد منكم فال يتقاعس يف الذب عـن 
اهدين، والدعوة إىل ما يدعون إليه مـن عقيـدة  أعراض إخوانه ا

 صافية وحتريض للمؤمنني على القتال يف سبيله
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  !بل العاقبة للمتقین یا آل سلول
جهـم إىل يـوم هاحلمدهللا ناصر عباد اهدين الصادقني واحلمد هللا مذل املشركني واملرتدين ومن سـار علـى  ُ ا

ِهللا ميــسر األمــور كلهــا جلهــا ودقهــا صــغريها وكبريهــا فنحمــده ســبحانه  الــدين ، واحلمــد ُ ّوتعــاىل بــأن يــسر لنــا ُُ
 احلقــائق  فيــهوضــحُياملــسموع أو املرئــي الــذي هــو منــرب للمجاهــدين إعـادة اإلعــالم اجلهــادي ســواء املقــروء أو 

اهدين ويكشف الكذب والدجل الذي يسوق   .ه اإلعالم العميل ضد ا

د مـن جديـد هـذا عـا)  جملة صـوت اجلهـاد( فعبد فرتة من انقطاع اإلعالم اجلهادي يف جزيرة العرب وخاصة 
الصرح الـشامخ الـذي قـاده يف بدايـة الطريـق الـشيخ يوسـف العيـريي تقبلـه اهللا ومـن مث الـشيخ عيـسى العوشـن 

م مـــن كـــوادر اإلعـــالم اجلهـــادي اللـــذان أســسا جملـــة صـــوت اجلهـــاد  اهللا مـــاتقبلهومعجــب الدوســـري  وإخــوا
ـذا املوضـوع فـسامهوا يف النقلـة الـذي وجـه تقبله اهللا )أبو هاجر(وكذلك ال أنسى قائدنا وحبيبنا   باالهتمـام 

النوعية لإلعالم اجلهادي حىت هذه اللحظـة ،وهـذا مـن فـضل سـبحانه وتعـاىل علينـا، وهـو دليـل واضـح علـى 
خــر مــرة آ، وليـست هــذه أول مــرة وال !) أننــا قــضينا علــيهم: (كـذب مــا ادعتــه احلكومــة املرتــدة حينمـا قالــت

  .تدة هذا الكالم مة العميلة املرُتروج هذه احلكو

كشف أكاذيبهم وخـداعهم وتبـني مجيـع احلقـائق وتوضـع النقـاط علـى احلـروف وإنـا ُ فبعودة اإلعالم سوف ت
نذكر إخواننا القراء أال ينـسوا الـشيخني أيب سـعد عيـسى العوشـن وأيب سـعد معجـب الدوسـري اللـذين عمـال 

ا وحـىت استـشها دمها بتوجيـه مـن القائـد الـشهيد بـإذن اهللا أيب على إدارة حترير جملـة صـوت اجلهـاد منـذ بـدايا
هاجر تقبله اهللا ومجيع إخوانه فهؤالء الرجـال ممـن حولـوا العلـم املوجـود عنـدهم إىل واقـع يتحـرك علـى األرض 

م ما ال م ودمائهم يف ذلك فرمحهم  وبذلوا من أوقا ًيضيع عند اهللا بيانا للحق وتوضيحا للمنهج وبذال أوقا ً
  .فسيح جناتهاهللا وأسكنهم 



 

 4––1428هـ  4 

أفـواههم واللـه مـتم {:إننا نتذكر مع هذا احلدث قول اهللا عز وجل يف حمكـم كتابـه ُّيريـدون ليطفؤوا نـور اللـه ب َِ ُِ ُ ُُ َّ َّ َِ َْ ِ ِ ِـ َِ ِـَْ ُ ُ ْ ُ
َنوره ولو كره الكافرون  ُِ َ ْ َِ َ ََْ ِِ  ، وكذلك أن الرسل وأتباعهم تكون احلرب بينهم وبني أعدائهم سجال مث 8الصف}ُ

  .بة للمؤمنني كما يف آيات متعددة من كتاب اهللا وكما يف حديث هرقل مع أيب سفيانتكون العاق

ًحنـــن نبـــدأ عامـــا جديـــدا نـــسأل اهللا أن جيعلـــه عـــام نـــصر ومتكـــني للمجاهـــدين يف جزيـــرة العـــرب ولـــيعلم  وهـــا ً
م يف جزيــرة العــرب أننــا نعــد العــدة منــذ فــرتة لــبعض العمليــات النوعيــة الــيت ســتز لزل أركــان الــصليبيون وأذنــا

الــصليبيني يف جزيــرة العــرب حبــول اهللا وقوتــه ال بقوتنــا فلــن يهنــأ الــصليبيون بــالعيش يف جزيــرة حممــد صــلى اهللا 
اهـدين الرامـي إىل تطهـري جزيـرة العـرب مـن رجـس  عليه وسلم ولنا عني تطـرف وهـذا األمـر ضـمن مـشروع ا

 مهـد اإلسـالم ومـوطن الرسـالة، فحربنـا مـع حـاملي املشركني وقواعد الصليبيني املنتشرة يف أرجاء جزيرة العرب
م الظاملـة هــذه مـستمرة مــا) األمريكــان(رايـة الـصليب م يف حـر م الربيطــانيني ومـن عــاو دامـت الــديار  وأذنـا

  .مغتصبة وحىت يكون الدين كله هللاحمتلة واحلرمات 

نا فلم نغري ومل نبدل حىت نلقى إنا على الدرب ماضون وعلى عهد: وإنا نقول ألمرينا الشيخ أسامة بن الدن
اهللا فإما النصر أو الشهادة فجنودك يف جزيرة العرب يعملـون وخيططـون وجيهـزون ملـا سيـسركم ويـسر املـؤمنني 

  .بإذن اهللا ونسأل اهللا تيسري األمور حىت حتني ساعة الصفر

البغـدادي احلـسيين القرشـي ولقد أفرحنا بزوغ مشس دولـة اخلالفـة اإلسـالمية يف بغـداد بقيـادة الـشيخ أيب عمـر 
مــ ً مجيعــا الــدم الــدم واهلــدم اهلــدم فــإخوانكم يف احفظــه اهللا، وإنــا نقــول لــه وللــشيخ أيب محــزة املهــاجر وإخوا

ّجزيرة العرب يقاتلون معكم ما اختلف الليل والنهار حىت نلقى اهللا على ذلك ونسأل اهللا أن يثبت أقدامكم 
  .وانكم وينصركم على عدونا وعدوكمويربط على قلوبكم وجيمع مشلكم مع إخ

اهدين يف سبيلك يف جزيرة العرب والعراق وأفغانستان والشيـشان وفلـسطني وكـشمري ويف كـل  اللهم انصر ا
    . مكان وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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لــة  رى بفــضل اهللا  وهــاهي اآلن تعــود مــرة أخــفــرتة طويلــة  انقطعــت ا
ِان خــالل الفــرتة الــسابقة أحــداث جــسام ومــن أمههــا غــزوة  وكــســبحانه وتعــاىل

قيق املباركة يف شرق جزيرة العرب وكذلك هالك الطاغوت فهد بن عبدالعزيز ب
 األحــداث الــيت مــضت  أهــمبــإذن اهللا ســوف نتنــاولف ،  مــن األحــداثوغريهــا

  .بإذن اهللا يف أعداد جملة صوت اجلهاد القادمة 
  

 نفذ أسود التوحيد يف جزيرة العرب بقيـادة أبـو عبـدالعزيز فهـد الفـراج تقبلـه  هـ1427  يف مطلع السنة اهلجرية لعام
 يف العـامل والـيت تقـع يف شـرق جزيـرة العـرب يف مدينـة بقيـق الـنفط  أكـرب مـصايفباركة حيث استهدفت هذه الغزوةاهللا غزوة م
ُ الـصليب الـيت تـدك إخواننـا يف تًقـودا لطـائراُ املـشروع األمريكـي الحـتالل بـالد املـسلمني حيـث كانـت ودعمـتوالـيت طاملـا 

عبــداهللا (  وهــم  مــن األخــوة االستــشهاديني اثنــنيفلــسطني والعــراق وأفغانــستان وغريهــا ولقــد كــان أبطــال هــذه الغــزوة املباركــة
  ) .التوجيري وحممد الغيث تقبلهم اهللا يف عداد الشهداء 

  

عبـــداهللا ( و ) حممـــد الغيـــث ( ًيز تقبلـــه اهللا وكـــان معـــه كـــال مـــن  متـــت غـــزوة بقيـــق املباركـــة بقيـــادة أخونـــا أبـــو عبـــدالعز
 مــن األخــوة الــذين ال واثنــنيتقــبلهم اهللا ، ) ســليمان الطلــق ( و ) جفــال الــشمري ( و ) عبــداهللا الــشمري ( و ) التــوجيري 

بـدر ا وهـو األخ وسوف جنري يف هذا العدد لقاء مع أحـدمهيزالون على درب اجلهاد يقارعون عباد الصليب ومن ساندهم 
  . حفظه اهللا بن عبداهللا احلميدي

  

ً  بعـد نقــل وســائل اإلعــالم خــرب عمليـة بقيــق املباركــة ارتفــع ســعر الربميــل الواحـد دوالريــن مباشــرة لــشهر كــامال ولــوال 
 قـال  بكثـري  حيـثاالرتفـاع أكـرب مـن هـذاسلول وإعالمهـم الـذين قللـوا مـن أمهيـة العمليـة لكـان  الصليب من آلعباد محاة 

م أن اإلعــالم الــسلويل الكــاذب أنــه مت تفجــري الــسيارتني خــارج نطــاق املــصفاة وهــذا كــذب ودجــل  وأكــرب دليــل علــى كـــذ
 تناقضت ، حيث صرح أحد املـسئولني بـأن أحـد األنابيـب قـد انفجـرت وهـذا يتنـاقض مـع كالمهـم األول حينمـا تصارحيهم

  .  ةقالوا أنه مت تفجري السيارتني عند البوابة اخلارجي
  

اهـدين يف أحـد االسـرتاحات حبـي الريمـوكًبثالثة أيام تقريبا  بعد غزوة بقيق املباركة   يف متت حماصرة بعض األخـوة ا
ً من قبل جند الطاغوت حيث استشهد إثر هذه املعركة كالالرياض ) عبـداهللا الـشمري (و ) الفـراج  فهـدأبوعبدالعزيز  (  منُ

  .ًتقبلهم اهللا مجيعا ) سليمان الطلق ( و ) ملطري ابراهيم ا( و ) جفال الشمري (و 
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ُ استشهد سبعة من اسود التوحيد يف معركة مع جند الطاغوت حبي النخيل بالرياض نسأل اهللا أن يتقبلهم يف عداد 
 وتقبلـه  والسابع اصيب بإصابات بالغة وأسر وتوىف على إثرها يف اليوم التايل وهو مشاري املقاطي العتيـيب رمحـه اهللالشهداء

  .دد ليس بالقليل من جنود الطاغوت ُ كما قتل أحد جنودهم وأصيب عيف عداد الشهداء
  

اهد أحد الذين فروا من سجن اخلرج ا   قبل مدامهة حي النخيل بأسبوعني ) نايف بن محد الشيباين(عتقل األخ ا
  .نسأل اهللا ان يفرج عنه وعن إخوانه إنه على ذلك قدير وباإلجابة جدير

  

اهـدين اهلــرب  عبــدالعزيز ( و )تركـي املطــريي ( و )أسـامة الــوهييب(مـن ســجن امللـز وهــم ّ لقـد مكــن اهللا لـسبعة مــن ا
ــدالرمحن اهلتــــار( و )حممــــد القحطــــاين( و )الفـــالج ــازي العتيــــيب( و )عبــــدالعزيز املـــسعود( و )عبــ اهــــدين ) غــ وكــــان هــــروب ا

اهــدين يف حــي النخ يــل والــذين قــد هربــوا مــن ســجن عليــشة وســجن اخلــرج ، فلــم تتــواىن األبطــال بعــد استــشهاد بعــض ا
  .احلكومة العميلة بعرض صورهم وإعالن أمسائهم بشىت الوسائل

  

 بالد إىل النفري يف مدامهة مبنطقة جدة  ، بينما متكن بقية األخوة من اثنان من األخوة الفارين من سجن امللز اسر  
تقـــبلهم اهللا يف عــداد الـــشهداء والبقيــة مـــازالوا ) لعزيز الفــالج و عبـــدالعزيز املــسعود عبـــدا( الرافــدين وقـــد استــشهد كـــال مــن 

  . يقارعون الصليبيني حبمد اهللا 
  

ُ صدر عن التنظيم عدة بيانات وتقارير يف الفرتة السابقة وقد كان آخر بيان نـشر باسـم التنظـيم هـو بـشأن انـضمام 
  .  العرب ، وما كان هذا إال بفضل اهللا سبحانه وتعاىل األخوة يف البشائر لتنظيم القاعدة يف جزيرة

  

اهــد عبــد اهللا بــن حممــد بــن راشــد الرشــود رمحــه اهللا وتقبلــه اهللا يف عــداد الــشهداء مــن أرض اجلزيــرة   خــرج الــشيخ ا
   .رت يف املكان انتش قد املسك وأن رائحةالذين دفنوه أن وجه خرج منه نوراألخوة ، ويقول أحد ًمهاجرا إىل بالد الرافدين

  

اهـــدون مـــن قتـــل املرتـــد الـــذي هــــ 1426 / 5 / 17بتـــاريخ   اهـــدين اشـــتهر متكـــن ا  وقـــد نـــال مـــا.  بتعـــذيب ا
  .  املقدم مبارك السواطيستحقه

  

اإلخــالص اإلســالمية علــى شــبكة اإلنرتنــت مقابلــة مــع املــشرف العــام علــى القــسم اإلعالمــي لتنظــيم أجــرت شــبكة  
ّ األخ أبوعبداهللا النجدي حفظـه اهللا وقـد وضـح بعـض األمـور الـيت ختـص اإلعـالم اجلهـادي يف العرب وهوالقاعدة يف جزيرة 

  .جزيرة العرب وغريها 
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اهدين يف غرب جزيرة العرب بشن هجـوم علـى أحـد أعـىت معاقـل األسـر والتعـذيب يف بـالد   قامت إحدى سرايا ا
 والتعـذيب ، جن القهـربضرب الطاقم املـشرف علـى حراسـات سـقاموا احلرمني وهو سجن الرويس يف املنطقة الغربية حيث 

اهـدين والعلمـاء الـصادقني وقـاموا بـدخول املبـىن املقابـل للـسجن وأمطـروا حـرس  حيث يأسر فيه الكثري من أولياء اهللا من ا
اهدون إىل قواعدهم ساملني    .السجن بوابل من الرصاص حىت هلك من هلك منهم وانسحب ا

  

سالة صوتية للشيخ أبو عمر البغدادي أمري دولـة العـراق اإلسـالمية أشـار إىل عـدة بـشائر تبـشر يف فجـر جديـد يف ر 
لإلســالم واملــسلمني وأن وضــع الدولــة اإلســالمية يف تــصاعد مــستمر حيــث أشــار إىل قــوة جــذوة اإلخــوة وتعــدادهم املتزايــد 

ديـــدأرســـل  كمـــا  ،عراقيـــة هلـــموانـــضمام األخـــوة يف الفـــصائل األخـــرى إلـــيهم ودعـــم العـــشائر ال  ووعيـــد إىل احلكومـــة رســـالة 
ا خالاألمريكية بس اوض أو تنـازل ، ووجـه  أسبوعني مـن تـاريخ بـث اخلطـاب مـع شـروط أخـرى مـن دون أي تفـلحب قوا

  .زوة جديدة أمساها غزوة الشدة على جند الصليب والردة غ إىل جنوده ببدء
  

ّصورة إىل األمـة اإلسـالمية وغلـب يف رسـالته وضـع إخواننـا يف فلـسطني وبـني وجه الشيخ أمين الظواهري يف رسالة م  ّ
ـــا وناصــحهم بـــأن احلــل هـــو اجلهــاد ولـــيس االنتخابــات الـــشركية وحتكــيم القـــوانني الوضــعية ومـــشاركة  األخطــاء الـــيت وقعــوا 

ــرمني كمــا أشــار الــشيخ أميــن الظــواهري إىل الوضــع املــزري لكثــري  مــن علمــاء األمــة ومســاهم بفقهــاء الطواغيــت العلمــانيني ا
م يف أرض الرافـدين  التسول، وكما حتدى الشيخ أمين يف رسـالة الحقـة األمريكـان بـأن يرسـلوا املزيـد مـن جيوشـهم إىل مقـرب

اهدين   .على أيدي أخواننا ا
  

مية يف الــصومال تــآمرت قــوى الكفــر الــصليبية علــى الدولــة الفتيــة الــيت قامــت علــى أيــدي إخواننــا يف احملــاكم اإلســال 
م الشعواء على اإلخوة ، بتدخل مباشر من القوة الصليبية األثيوبية ومن وراءها أمريكا حاملة الصليب   .فشنوا حر

وجه الشيخ أيب مصعب عبدالودود رسالة مرئية يبني وضع اجلهـاد القـائم يف اجلزائـر ويطمـئن الـشيخ أسـامة بـن الدن 
ائــر وكمــا أعلــن عــن انـضمام اجلماعــة الــسلفية للــدعوة والقتــال إىل قافلــة تنظــيم القاعــدة حـول وضــع األخــوة املــرابطني يف اجلز

ِتنظيم القاعدة ببالد المغربالعاملي ليصبح مسماه  ِ ِْ َ ِ ِ َ َ ِاإلسالمي ُ ْ.  
  

 يف خطوة غريبة وغري مسبوقة مت إعفاء الطاغوت تركي الفيصل الـسفري الـسلويل لـدى دولـة الـصليب وتعيـني العميـل 
  .ًيكي عادل اجلبري ، فلم ميكث الطاغوت تركي الفيصل إال فرتة قصرية جدا األمر

ُ بــدأت أمريكــا بتجهيــز العــدة و العتــاد وجلــب حــامالت الطــائرات إىل اخللــيج العــريب ، حيــث ينبــأ هــذا األمــر بــأن  ُ
  .احلرب بني دولة الروافض ودولة الصليب على األبواب 
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   احلميدي احلميديدر بن عبداهللادر بن عبداهللابب  -- أحد منفذي غزوة بقيق أحد منفذي غزوة بقيق::لقاء خاص معلقاء خاص مع



، ونرجـو منـه أن يعطينـا نبـذة مختـصرة عـن غـزوة بقيـق المباركـة كمـا  بـدر في بدايـة هـذا اللقـاء المبـارك نرحـب بأخينـا
  عايشها بنفسه؟

معمل بقيق لتكرير ، غزا شباب اإلسالم ً  ظهراهـ وعند الساعة الثالثة إال ربع26/1/1427يف يوم اجلمعة املوافق 
م ع وأكربهـاالزيت، الذي هو من أهـم املعامـل سـالم والـذي قـد اسـتوىل لـى اإل الـذي يـستخدمها الـصليبيون يف حـر

م علــى املــسلمني، وجــاءت هــذه  عليـه احلكــام املرتــدين، وجعلــوا الــصليبيني ينهبــون منهــا وكانــت ومازالــت عمــاد حــر
م، ولكـــي الغـــزوة طاعـــة ألمرينـــا وويل أمرنـــا الـــشيخ أســـا ًمة بـــن الدن حفظـــه اهللا حفاظـــا علـــى دمـــاء املـــسلمني وثـــروا

  .تسرتجع البالد إىل أهلها

بقيق قبل الغزوة بيوم عرب طرق ملعمل نا  ذهب فلقد اهللا،هوكانت الغزوة بقيادة القائد الشهيد فهد بن فراج اجلوير تقبل
نــد وع) تني اقتحــام و ســيارتني استــشهاديتني ســيار(بريــة مــن الريــاض ، وقــد كانــت الــسرية تتكــون مــن أربــع ســيارات 

 قتحـامبا  فقمنـا ، قتحام املعمل لفتح األبواب ولتمهيد دخول الـسيارتانوصولنا للمعمل قامت جمموعة االقتحام با
مـن الـذين كـانوا علـى ) عيـار مخـسني ( وحامـل الرشـاش ) اجليـب (  سـائق ومـن مث قتلنـا، املعمـل مـن البوابـة اخللفيـة 

، ا أحـد العـساكر نا إىل البوابـة وجـدنوصـل وعنـدما , ومن مث هرب الباقون من العساكر ال يلوون علـى شـئ ، البوابة
اهدين أنزل سالحك وال تقاتلنا وسندعك يف حالك، فنزل السالح وجلس، ويف هذه األثناء كـان  فقال له أحد ا

ـذا األخ اهــدأحـد العــساكر خمتبــئ يريــد الــرتبص  يريــد أن يــضربه علــى )  ماصــورة ( احلديــد  قطعــة مـن وكــان معــه ا
ًرأســه إىل أن أخينــا تنبــه لــه وفــوجئ أنــه خلفــه متامــا فــأطلق عليــه النــار وقتلــه ّ ، مث اســتدعى الــشهيد عبــداهللا التــوجيري  ّ

اهــدين لفــتح بوابــة أخــرى كانــت مقفلــة باألقفــال والــسالسل  فهــد اجلــوير تقبلــه اهللا فــأطلق :أتى الــشهيدفــإخوانــه ا
 ومـن مث دخـل االستـشهاديان داخـل بوابـة أخـرى ، مت فتحهـاً، ومـن مث كانـت هنالـك أيـضا   البوابةنار ففتحعليها ال

م املراد من دون أية مواجهة املعمل ووصلوا إىل مكا
ُ

.   

 فمــا !!ً أصــالًادعــت الحكومــة الــسلولية بــأن التفجيــر كــان فاشــال وأنــه كــان خــارج المجمــع النفطــي: صــوت الجهــاد
  ؟لك تعليقك على ذ
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ًأخــي إن الـــدجل والكــذب الـــسلويل ال حــد لـــه فلقــد اختـــذوه دينــا هلـــم علــيهم مـــن اهللا مــا يـــستحقون، والواقــع الـــذي 
ً املتفــق عليــه ابتعــدت جمموعــة االقتحــام عــن املعمــل بعيــدا، وفجــر حــصل أنــه بعــد وصــول االستــشهاديان إىل املوقــع

ف غرفـة التربيـد، وكـذلك بعـض األنابيب،ومـا كـان ومت نسف غرفة الـتحكم بالكامـل، ونـص ، االستشهاديان املعمل
 وبعـدها مت االنـسحاب مـن مدينـة بقيـق رغـم صـغر مـساحتها ، و  ،هذا إال بتوفيـق اهللا وكـل هـذا كـان يف ربـع سـاعة

 ! ســاعة24مــع العلــم أنــه ال يوجــد يف مدينــة بقيــق إال طــريقني رمسيــني فقــط وكالمهــا يوجــد فيــه نقطــة تفتــيش طــوال 
  .مكن لنا دخول مدينة بقيق واالنسحاب منها بسرعة فاحلمدهللا الذي 

لقد ادعت الحكومة السلولية بأن التوصل للمجاهدين في استراحة اليرمـوك كـان عـن طريـق متـابعتهم :صوت الجهاد
 ثم عادوا وقالوا بأن تتبعهم كان عن طريق اإلنترنت وسرت شائعة بـأن إدارة منتـدى الحـسبة هـي ،بالطيران العامودي

   فما صحة ما قيل بهذا الخصوص؟بيان تبني العملية ناشري عنوان من سلمت

ـم أحقـر ممـا يظنـه النـاس  أخي لقد اتسع اخلرق على الراقـع وكـذب آل سـلول ولقـد اسـتبان لكـل ذي عينـني وواهللا أ
ـم يقومـون مبهمـة حماربـة اجلهـا د علــى ًبكثـري ولكـنهم ميارسـون هـذا الـدجل اإلعالمـي إرضـاء ألسـيادهم الـصليبيني وأ

ومـا كانـت )  الريمـوكحـيوهـي اسـرتاحة ( موقعنا يف مدينة الرياض  إىلفبعدما عدنا: ، وحقيقة األمر التايل!شر وجه
 أيـــام مـــن الغـــزوة املباركـــة متـــت 3 الـــذي متـــت دراســـته مـــن قبـــل ، فبعـــد  علـــى حـــسب التكتيـــك العـــسكريعودتنـــا إال

اهدينود اجلآالف حماصرة االسرتاحة ب حصلت معركة ن كانوا داخل االسرتاحة يف ذلك اليوم ، فمقابل مخسة من ا
لـئ بالعـساكر تمقـد اكـان ) قـوى األمـن( حـىت أن مستـشفى  الطـاغوتجنـودوأصيب عدد كبري مـن حامية الوطيس 

ّومــــن مث ادعــــى الطواغيــــت أنــــه مت متابعــــة هــــؤالء  وجلــــسوا علــــى األرض) ّأســــرة(وكــــان بعــــض العــــساكر اليوجــــد هلــــم 
اهــدين بــالطريان  ً، فهــذا حمــض كــذب وافــرتاء ألننــا قــد أخــذنا مجيــع االحتياطــات الالزمــة، وأيــضا كنــا !!العمــوديا

ًكنا طريقـا آمنـا أثنـاء عودتنـا ًنراقب حركة الطـريان جيـدا أثنـا عودتنـا إىل الريـاض ومل تـأيت أي طـائرة مـع العلـم أننـا سـل ً
ا دعـواهم أن ّ وأمـ ،الـصلييبهم ويل أمـرهم هذا الكذب وغـريه إال لكـي يغطـوا علـى فـشلهم لريضـى عـن  ، وماللرياض

وعملية نشر !! وكذب فمن هذا األمحق الذي سينشر البيان من حمل إقامتهتتبعهم عن طريق اإلنرتنت فهذا سخف 
البيانات متر عرب عدة خطوات سـرية ومعقـدة حـىت نـشرها النهـائي يف اإلنرتنـت، فلـيس لإلنرتنـت أي عالقـة مبوضـوع 

ًاللـــة أن ناشــر البيـــان مــازال حيــا يـــرزق وقــد شـــارك يف هــذه الغــزوة املباركـــة ، وحبمــد اهللا فـــإن اكتــشاف االســرتاحة بد
إخوانكم يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب يستخدمون أحدث التقنيات يف التـصفح املخفـي والربوكـسيات وغريهـا 

ولتها حجب احلقيقة عن أبناء اجلزيرة من التقنيات احلديثة والسرية لكسر احتكار مدينة الظالم يف جزيرة العرب حملا
م يف منتـديات اإلخـالص والـرباق واجلبهــة  ً، وأمـا األخـوة يف إدارة احلـسبة فـواهللا مــا علمنـا عـنهم إال خـريا هـم وإخــوا
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ـاميع اإلعالميـة اجلهاديـة الـيت قـدمت ومازالـت  اإلعالمية اإلسالمية العاملية وجمموعـة األنـصار الربيديـة وغريهـا مـن ا
م للمجاهدين الكثري مـن اخلـدمات وبعـضهم يعـاون التنظـيم منـذ عـدة سـنوات منـذ أيـام الـشيخ يوسـف العيـريي تقد

فـنحن نتخـذ كـل األسـباب املاديـة حبمـد  والقائد أيب هاجر عبدالعزيز املقرن تقبلهما اهللا فال ختشوا من هـذا اجلانـب 
مـــن بـــاب معرفـــة مكـــان األخـــوة الح املـــؤمن، واهللا وقبـــل ذلـــك كلـــه احلـــرص علـــى األذكـــار الـــشرعية والـــدعاء فهـــو ســـ

ا اإلخوة رمحهم اهللا يف ذلك اليوم    .االشتباه يف االسرتاحة اليت كان يتواجد 

هــي أحــد ) جيــب ( ولقــد أظهــر اإلعــالم الــسلويل صــورتني لــسيارتني حمرتقتــني بعــد املعركــة فواحــدة منهــا وهــي ســيارة 
  .كان يقودها أخونا فهد اجلوير تقبله اهللالسيارتني اليت استخدمتا يف عملية االقتحام و

 غــزوة بقيــق تتجهيــزاًحــسنا مــاذا عــن الــشريط المرئــي الــذي نــشرته الحكومــة الــسعودية بخــصوص : صــوت الجهــاد
   في المستودع؟الموجودةواألشرطة المصورة بالسلي والمتفجرات كشف مستودع األسلحة وكذلك 

 مـن ُضـبط مـواد كثـرية أعلن الطواغيت انه د وق،ل على كشف املستودعم اإلعالمي وهذا التطبيال أعلم ملا هذا الزخ
ًاملتفجرات وأيضا عـددا كبـري مـن املـواد املـصورة  ةاملواد املتفجـروكـذب ، فـ مبـالغ فيـه كـل هـذاف ، ومخـسة مـن األخـوة, ً

وبـودرة +مفحـ(هي مـواد بـسيطة تبـاع يف األسـواق يـستطيع أي شـخص أن يـأيت مبثلهـا يف يـوم وليلـة وهـي عبـارة عـن 
 ةدعــى الطواغيــت أنــه مت ضــبط عــدد كبــري مــن األفــالم املــصوراومــن مث !! ؟ اإلعالمــي م فلمــا هــذا الــزخ...)األمنيــوم

ومـن مث أظهـر اإلعـالم  ال غريهـا، فالذي ضبط من األفـالم هـي الـيت ظهـرت بـاإلعالم فقـطفرتاء افهذا حمض كذب و
 فهد اجلوير تقبله اهللا وحممد الغيث وعبداهللا التوجيري وظهر السلويل تصوير لألخوة وهم خيططون وكان معهم القائد

  . وكان الشريط املرئي موجود يف االسرتاحة مع األخوة أشخاص مقنعني

للمجاهــدين املقنعــني ليــست صــحيحة وكــان هــذا التخــبط مــن الفــشل الكبــري ) بــسهم(وكانــت األمســاء الــيت أشــريت 
والـذي يتتبـع   أعلـن القـبض علـيهم فهـذا أقـرب للكـذب مـن الـصدقنوأما اإلخوة اخلمسة الـذي،  ألجهزة الطاغوت

م و مااألحداث وختبطات الطاغوت يعلم مدى كذ  والتخـبط الـذي تعـاين وهذا من الفشل على املسلمني ، فرتاءا
  . جهزة الطاغوتأ منه
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   بشأن غزوة سریة الشیخ أسامة بن الدن حفظھ هللابیان

تقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على املبعوث بالسيف رمحة للعاملني، نبينا حممد احلمد هللا ويل امل
  : وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

اهدون األبطال يف سرية   اجلمعة هذا اليوم الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا يف ظهريةَّفبفضل من اهللا وحده استطاع ا
 النفطية عاملأحدى امل وعشرين للهجرة من اقتحام سبعة لعام ألف وأربعمائة واهللا احملرم شهر  منسادس والعشرونال

ذه وهشرق جزيرة العرب ومن مث إدخال سيارتني مفخختني يقودمها إستشهاديان، ة بقيق نيف مديلتكرير الزيت والغاز 
ب وسرقة ثروات املسلمنيتساعد  املعامل تفاصيل العملية يف وقت الحق وسنذكر فيها ، وسنوافيكم ب من النفط على 

  .أبطال سريتنا املباركة إن شاء اهللا

ا تنظيم القاعدة يف حرب الصليبيني  م وتأيت هذه العملية ضمن منظومة العمليات اليت يقوم  واليهود، ووقف سرقا
   . وضمن مشروع إخراجهم املشركني من جزيرة العربلثروات املسلمني

وذج مشرف من شباب اإلسالم يف جزيرة العرب، وأمثاهلم كثري حبمد اهللا كلهم يتسابقون إىل الشهادة وهؤالء األبطال من
م من احلكام املرتدين، وكلهم يعتصر قلبه أملا ملصاب إخوانه  ًويتلهفون لقتال أعداء اهللا من اليهود والصليبيني وأذنا

  .سوف ترون منهم ما يشفي الصدور بإذن اهللا تعاىلاملسلمني يف فلسطني وأفغانستان والعراق ويف كل مكان، و

اللهم منزل الكتاب جمري السحاب هازم األحزاب اهزم أمريكا وحلفاءها، اللهم اهزمهم وزلزهلم وانصرنا عليهم يا قوي 
  .يا عزيز

  تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
 

  



 ھـ28/1/1427 :ریخالتأ                      صوت المجاھدین في جزیرة العرب

 .أسامة بن الدن حفظه اهللا  الشيخ َّ سريةعملية :الموضوع
 

     

 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 امة بن الدنغزوة سریة الشیخ أس : الموضوع 
  

 ھـ1427 / 26/1  : ریخالتأ

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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ن المؤمنني أَنفـــسهم وَأمــواهلم بـــَأن هلـــم اجلنَّــة يـقـــاتلون يف ســبيل اللـــه فـيـقتـلـــون  : قــال اهللا تعـــاىل تـرى م َإن اللــه اش َ َُ ُُ ْ َْ َ ُِ ِ ِ ِ ـــ ِّ َ َ ِّ ِ َ ُ َِ َ َ ُ ــ ـ ُْ َ َُ ُ ََّ َِّ ِْ َ ــ ُ َْ َ ْ َ
ِويـقتـلون وعـدا عليـه حقـا يف التــوراة واإلجنيـل ِ ِِ َ َ َِ َ ْ َّ ِ َ َُْ َُ ً ْ ََ ِ والقـرآن ومـن َأوىف بعهده مـن اللـه فاستبشروا ببــيعكم الـذي بـايـعتم بـه ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُِ َْ ْ ْـ َْـ َ ْ ْ َِ َِّ ُ ُُ َ َْ ْ َ ّ َ َ َِ َ ُِ ْ ْ

ُوذلك هو الفوز العظيم  َِ َ ْ ُْ ْ َ ُ َ َِ َ   

ًبنــاءا علــى توجيهــات أمرينــا الــشيخ أســامة بــن الدن حفظــه اهللا يف إســتهداف املــصاحل النفطيــة مكــن اهللا إلخــوانكم 
اهدين   الـشيخ أسـامة بـن الدن حفظـه اهللا مـن تنفيـذ عمليـة نوعيـة علـى إحـدى املـصاحل النفطيـة الـيت متـد َّسريةيف ا

 الـشيخ أسـامة بـن الدن حفظــه اهللا املباركـة نوضـح احلقــائق َّســريةًالـصليبيني بـالنفط وإحلاقـا ملــا مت نـشره يف بيـان غـزوة 
  :التالية

 وعشرين سبعة لعام ألف وأربعمائة واهللا احملرم من شهر ادس والعشرونس الاجلمعةبدأت الغزوة املباركة يف ظهر يوم 
اهدين ألكرب مصفاة نفط يف العامل للهجرة  النفطية لتكرير عاملأحدى امل يف متام الساعة الثالثة إال ربع باقتحام ا

اجليب ( قتل سائق مع ومت شرقي جزيرة العرب، وكان اإلقتحام من البوابة اخللفية للمجة بقيق نيف مديالزيت والغاز 
مع ومشطوا املنطقة وقتلوا جندي آخر ) عيار مخسني ( وحامل الرشاش )  اهدون ا الذي على البوابة مث دخل ا

( الشهيد ( َ فتحوا البوابة لإلخوة اإلستشهاديني  على شيء، مثنّوأصابوا عدد من اجلنود ووىل البقية مدبرين ال يلوو
محمد صالح ) عروة النجدي (  مث الشهيد يالتو يجر إبراهيم زعبد العزي بد اهللاع ) أبو البراء النجدي

اهدون  مرت توجد بوابه أخرى مل500تقبلهم اهللا يف الشهداء مث بعد ذلك على بعد  ) محمد الغيث  جيد ا
مع وبعد إنسحاب اإلخوة  املقتحمني مت صعوبة يف فتحها بعد فرار احلرس مث دخل األخوة اإلستشهاديني داخل ا

  .التفجري

اهدون   االنسحاب من املوقع رغم صعوبة املنطقة والتشديد األمين، واالحنياز – حبمد اهللا –وبعد ذلك استطاع ا
  .إىل أماكن آمنة

وننبه إىل زيف ادعاءات اإلعالم السلويل وأنه مت إحباط العملية ومت تفجـري الـسيارتني عنـد البوابـة فكـل ذلـك كـذب 
  .ه من الصحةال أساس ل
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ومرفق مع هذا التقرير التأصيل الشرعي هلذه العملية ولغريها من العمليات على املصاحل النفطية للشيخ األسري عبد 
  ) .حكم إستهداف املصاحل النفطية ( العزيز بن رشيد الطويلعي العنزي فك اهللا أسره بعنوان 

كة، وجندد عزمنا على دحر قوات الصليب والطاغوت، وعلى ًوإننا حنمد اهللا كثريا على هذه العملية النوعية املبار
وقف سرقات ثروات املسلمني الذي سخرها الطواغيت ألسيادهم الصليبيني وحترير أرض املسلمني، وإقامة شرع اهللا 

  وتنفيذ أوامره، وتطهري جزيرة العرب من املشركني كما أمرنا سيدنا ونبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم 

  غارات حتى عن مرابعنا تزوللن نوقف ال

َوالله غالب على أَمره ولـكن َأكثـر النَّاس ال يـعلمون ُ َ ََ َْ َُ ٌَ َِّ ََ ْ ِ َ ِِ ْ َ ِ َ ّ   

 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب
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  )اإلطالقالفعل كفر والفاعل لیس بكافر على ( مقولة غلط تبیین 

  
  
  

ـا متـس أصـل الـدين وخمالفـة للكتـاب والـسنة، ومـالقد أنتشر بني املسلمني بدعة حمدثة يف الدين وخطـري عليـه الـصحابة  ة أل
جهم إىل يوم الدين   ..والتابعني والسلف الصاحل ومن سار على 

يكفر  ولألسف لقد متادى بعض اجلهلة بقول إن املعني ال" اإلطالقالفعل كفر والفاعل ليس بكافر على " أال وهي مقولة 
  ..فقة مع أصول جهمية املرجئةوهذه املقولة متوا..باإلطالق
رمحهــم اهللا -الــشيخ عبــد اهللا والـشيخ إبــراهيم ابنــا الــشيخ عبـد اللطيــف آل الــشيخ، والــشيخ سـليمان بــن ســحمان فقـد قــال 

فـإطالق ; نقـول بـأن القـول كفـر، وال نحكـم بكفـر القائـل: وأمـا قولـه" يف الرد على من توقف عن تكفـري اجلهميـة-تعاىل
ه العبــارة ال تنطبــق إال علــى المعــين، ومــسألة تكفيــر المعــين مــسألة معروفــة، إذا قــال قــوال هــذا جهــل صــرف، ألن هــذ
من قال بهذا القول فهو كافر، لكن الـشخص المعـين، إذا قـال ذلـك ال يحكـم بكفـره، : يكون القول به كفرا، فيقال

أصــول " يف رســالته -هللا أســرهفــك ا – وقــال الــشيخ علــي بــن خــضري اخلــضري "حتــى تقــوم عليــه الحجــة التــي يكفــر تاركهــا
زامي، و منها" الصحوة اجلديدة ًإطالق التفريق بين القول والقائل والفعل والفاعل دائما   : "معددا أطروحات التيار اال

وفــي كــل مــسألة ســواء أكانــت فــي بــاب الــشرك األكبــر أم فــي المــسائل الظــاهرة لمــن قامــت عليــه الحجــة ، مــع أنــه 
" .الموانع ، ولذا فليس عندهم أعيان يكفـرونهم إال مـن جـاء ذكـرهم فـي الكتـاب والـسنةاجتمعت األسباب وانتفت 

ً، فهذه املقولة تقال يف املسائل اخلفية اليت خيفى دليلها على العامة دون اخلاصة، وتقال أيضا من فعل الكفـر يف املـسائل اهـ
ً فــال تقــال هــذه املقولــة مطلقــا يف مــن أرتكــب ناقــضا  الظــاهرة وهنالــك مــانع مينعــه مــن الكفر،وأمــا مــسائل التوحيــد والرســالة ً

مناقض  لتوحيد اهللا فقد أشرك وكفر مبا انزل على حممد عليـه الـصالة والـسالم، ألن مـسائل التوحيـد مـن املـسائل الـيت بينهـا 
ًل مــع اهللا نـــدا ًاهللا يف كتابــة وســنة نبيــه وهـــي مــن املــسائل الظــاهرة،فمن أرتكـــب ناقــضا يف التوحيــد فقــد أشـــرك مــع اهللا وجعــ

إن األمــور الظــاهرة التــي يعلــم الخاصــة :" وينتفــي عنــه اســم التوحيــد، ونقــل أبــا بطــني مــن كــالم شــيخ اإلســالم بــن تيميــه
والعامة من المسلمين أنها مـن ديـن اإلسـالم مثـل األمـر بعبـادة اهللا وحـده الشـريك لـه ومثـل معـاداة اليهـود والنـصارى 

-373ًملخـــصا مــن الـــدرر ً"فيكفـــر مطلقــاربــا والخمـــر والميــسر ونحـــو ذلــك والمــشركين ومثـــل تحــريم الفـــواحش وال
ً ،فهنالك مسائل التوحيد والرسالة وشرائع الدين الظاهرة واملسائل اخلفية، فمن فعل ناقضا يف التوحيد فهذا يكفر 372/1

ًمطلقـا وال يتوقــف يف تكفــريه ألنــه جعــل مـع اهللا نــدا و َنتفــي عنــه اً
مــن : (ف ال الـشيخيــخ عبــد اللطال الــشيقــ ،ســم اإلسـالماُِ

قـال أبـا بطـني يف أخـر  ،)فعل الشرك فقد تـرك التوحيـد فإنهمـا ضـدان ال يجتمعـان ونقيـضان ال يجتمعـان وال يرتفعـان 
أما األمور التي هـي مناقـضة للتوحيـد واإليمـان بالرسـالة فقـد صـرح رحمـه اهللا فـي مواضـع  "قال_أي ابن تيميه-كالمه

 عبدهللا بن سعد الفھد: كتبھ الشیخ
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إن األدلـة علـى تكفيـر المـسلم : "وقـال رمحـه اهللا" ...هم بعد االستتابة ولم يعـذرهم بالجهـلكثيرة بكفر أصحابها وقتل
الصالح إذا أشرك باهللا و صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحـصر فـي كـالم اهللا و كـالم 

والتأويل،وأمـا املـسائل الظـاهرة الـيت غـري يعـذر باجلهـل  ًإال أن يكـون مكرهـا أو أخطـأ وال "رسـوله و كـالم أهـل العلـم كلهـم
ٍالتوحيد كالصالة والصيام وحترمي اخلمر ومما ُأمجع على حترميه فهذه من أنكـر شـئ منهـا أو أسـتحل شـئ منهـا فإنـه  ٍ َ  وال ُيكفـرِ

يقــال لــه ًيعــذر باجلهــل إال أن يكــون مكرهــا أو خمطــئ ، فهــذا إن كــان لديــه مــانع مينعــه مــن التكفــري ف يتوقــف يف تكفــريه وال
 فعلـه"، وأما املسائل اخلفية اليت حتتاج إىل إزالة الشبهة وفهم احلجة فهي اليت تقـال فيهـا مقولـة "فعله كفر وهو ليس بكافر"

مـسألة تكفيـر المعـين مـسألة "، وقـال عبـداهللا وإبـراهيم أبنـاء الـشيخ عبـداللطيف وابـن سـحمان"كفر والفاعل ليس بكـافر
ًقول به كفرا فيقال مـن قـال بهـذا القـول فهـو كـافر لكـن الـشخص المعـين إذا قـال ذلـك ًمعروفة إذا قال قوال يكون ال

وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعـض يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها  ال
رتكــب نـاقض مــن ام وً، وتقـال أيــضا مـن كــان حـديث عهــد باإلسـال"النـاس كمــا فـي مــسائل القــدر واإلرجـاء ونحــو ذلــك

أن التفريق بين القول " وذكر ابن سحمان في أول رسالة تكفير المعيناملسائل الظاهرة اليت تكون غري مسائل التوحيد، 
فمـن " ًمـن فعـل فعـال سـمى بهـذا الفعـل" و الـشرع ةفاألصـل يف اللغـ، "والقائل والفعل والفاعل في الشرك األكبر بدعـه

ًشرب مسي شاربا، فهل نقول  سـواء قيـل بـان االسـم فالنحويني متفقـون !! فعله شرب ولكن هو مل يشرب؟) ماء(ملن شرب َ
 ألن املصدر و الفعل كالمها يتضمن االشتقاقيف أصل ، مشتق من املصدر أو من الفعل فكل النحويني متفقون على ذلك

و املــصدر و فــارق الفعــل احلــدث الــذي هــو الفعــل فــشارب مــثال يتــضمن حــدث الــشرب و هــذا احلــدث موجــود يف الفعــل 
فمن أشرك مع اهللا غريه مسي مـشركا و مـن ابتـدع يف الـدين مسـي مبتـدعا و مـن شـرب اخلمـر ، املصدر بأن احلدث قارنه زمن

  . واهللا اعلموهذا  "مسي شاربا للخمر 
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  حطانيماجد بن محمد بن سعید الق: بقلم الشھید
  : : عن أيب عنبة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول عن أيب عنبة رضي اهللا عنه قال مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  ..أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجهأخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه" " ًال يزال اهللا يغرس هلذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعته ًال يزال اهللا يغرس هلذا الدين غرسا يستعملهم يف طاعته " " 

ــدوء ــي الهـــــ ـــــيَأبغـــــ ـــدوء وفــ    وال هــــ
ــــاجن ــــ ـــــجييهتـــ ــــ ـــــينُّ لــ ــــ ــــهِ الحنــ ــــ   ِ بـــ

  يــنعّح الحنين وما يجرــوي

ـــاب   ــــ ــــدري عبــ ــــــرٌصـــــ ـــأُ غيـــ ــــ   ِمون مــ
ــئن ــــ ــــ ـــهُّويـــ ــــ ــــ ـــــين مطِ فيــ ــــ ــ أنــــ ــــ ــــ   ِونعـــ

  يــ يسقينُ ويبيتِهِّرُ مْنــِم

  .. يا ويح القلم يا مهام 

  .. ال يستطيع االقرتاب منها .. يقف أمام القمم .. ًهو دائما هكذا .. ه على اجلريان فيقف مغأر

ًإيه أيها الراحل بعيدا  ٍ ..  

م وهكذا املعتاد يف ذكر سري الشهداء أن يبدأ اإلنسان الكالم ع   .. نهم منذ مولدهم مث نشأ

  !!فسأتكلم عن أخي احلبيب عيسى العوشن من حلظة مولدي أنا .. إال هذه املرة 

من حلظة أن عرفت معىن العمل لدين اهللا كيف يكون ، ومن اللحظة اليت عرفت فيها كيف تكون الدقائق والثواين كلها هللا 
ًومن حني أن تيقنت أن رجال ذا مهة حيي..  ّي أمة وواحد بألف وألف خبف ّ ُ ٌِ ٌ ..  

ًعرفته رمحه اهللا على درب اجلهاد يف اجلزيـرة العربيـة ، وصـحبته فـرتة كانـت كافيـة جـدا للتعـرف عـن قـرب علـى شخـصية هـذا  ً
الرجل الكبري الـذي بـذل وقتـه كلـه وجهـده وأعـصابه ومواهبـه يف سـبيل الـدعوة إىل مـنهج اجلهـاد ، فكـان رمحـه اهللا حبـق خـري 

  . ٌ خلري سلف ، ولئن فقدنا البتار رمحه اهللا منارة العمل اإلعالمي اإلسالمي فلقد خلفه رجل قل أن جتده بني الرجال ٍخلف

كان رمحه اهللا أحد أبرز الكوادر اإلعالمية والعقول اجلبارة اليت تعمل لدين اهللا عز وجل يف خفاء وصمت ، : ٌأمة يف رجل 
ًيخ يوسـف رمحـه اهللا ، وكـان متـأثرا بــشيخه رمحـة اهللا تعـاىل عليـه يف أسـلوبه الفريــد ، وكـان قـد اسـتلم العمـل عقـب مقتــل الـش

  .حممد بن أمحد السامل : ويدلك على ذلك كتابته لسرية ذلك البطل حتت اسم 
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م مث اجتهــد رمحـــه اهللا يف اســتالم تركـــة الـــشيخ يوســف الثقيلـــة والقيـــام حبقهــا ، فكـــان باإلضـــافة إىل اضــطالعه بأعبـــاء اإلعـــال
ًوإدارتـــه للعمـــل اإلعالمـــي ميـــارس مجيـــع األعمـــال اإلعالميـــة بنفـــسه أيـــضا ، وأشـــهد بـــاهللا أنـــه كـــان يكتـــب ويؤلـــف ، ويـــنظم 

ار  ًويصمم ، ويطبع ويعلم ، ومل يكن يهدأ ساعة من ليل أو  ًإن مل جتده على حاسـبه احملمـول وجدتـه يعلـم أخـا مـسألة .. ّ ّ
ًا علــى اإلخــوة ، فــإن أعيــاك تطالبــه فاحبــث يف الزوايــا املظلمــة فــستجده قائمــا معينــة ، وإن فقدتــه هنــاك وجدتــه يلقــي درســ ً

   . - وما أكثر ما أعثر عليه يف هذه احلال -ًيصلي مستخفيا 

لــة صــوت اجلهــاد منــذ أول عــدد فيهــا وحــىت مقتلــه - مــن كتابــة وإشــراف ومراجعــة -وقــد قــام رمحــه اهللا باملــشاركة الفاعلــة   ٍ
ــ العنكبوتيــة ، فرمحــة اهللا عليــه افة إىل إشــرافه علــى نــشرة معــسكر البتـــار ، ومتابعتــه املباشــرة ملواقــع الــشبكة رمحــه اهللا ، باإلضـ

  . ًكان رجال بأمة ..

أال يوجــد : نعـم ، فقـال : هـل انتهيــت ؟ قلـت : ًأذكـر مـرة أين قعـدت أسـتجم بعــد الفـراغ مـن عمـل مــن األعمـال فقـال يل 
ٍإذا فكــر يف مــشروع جديــد لنــصرة ديــن اهللا عــز وجــل وقــم بعملــه : ال ، قــال : لــديك أي عمــل ؟ قلــت  ًوال تقعــد خاليــا !! ّ

  . ًهكذا أبدا 

ًوالذي كان حيث اإلخوة وحيفزهم على ذلك أنه رمحـه اهللا كـان يقـول مثـل هـذا الكـالم وهـو أكثـر اإلخـوة شـغال ، فلـم يكـن 
 أكثـر مـن يعمــل وأقـل مــن ينـام ، كــان كالـشمعة الــيت يكتفـي بالتوجيهـات وبعــض األعمـال القليلــة فقـط ، بــل واهللا لقـد كــان

اهدين إىل األمة فعليه من اهللا واسع الرمحات    .حترتق ألجل إيصال صوت اجلهاد وا

اجلديـة واالنـضباط املمزوجـان بالرمحـة واللـني والتـسامح مـع اإلخـوان ، ويـا : ومن األمور اليت ملستها يف تعاملي معه رمحه اهللا 
قد كان لديه أسلوب رائع يف التعامل مع مـن يعملـون معـه ، وعلـى كثـرة أعمـال اإلخـوة اإلعالميـة وتـشعبها ل.. سبحان اهللا 

  . ًفقد كان يصدر األوامر ويكلف باملهام بطريقة مجيلة ترفع من معنويات اإلخوة كثريا 

اطات الدعويــة ، وال تكـاد جتــد ًوكـان رمحـه اهللا كثــري املعـارف والــصالت ، وكـان مــشرفا يف فجـر شـبابه علــى الكثـري مــن النـش
ًأحدا من الشباب ممن كان معه يف تلك املناشط يف تلك الفرتة ال يعرفه ، فقد كان رمحه اهللا ذا مواهب قيادية رائعة ومتميزة 

ً، وقلما يشارك يف شيء إال وكان له قصب السبق فيه ، فتجد الشباب دائما يلتفون حوله ويستفيدون منه  ٍ ّ .  

ـذا القـدوة الراحــل وللـذكر فـشباب  ٌهـذه العائلــة املباركـة قـدموا لــدين اهللا مـا مل يقدمـه الكثـريون ، وكثــري مـنهم تـأثر يف ذلــك  ّ
اهدين يف أفغانستان من قبل احلادي عشر من سبتمرب ومها سليمان وعبد  رمحه اهللا ، وللشهيد أخوان أصغر منه كانا من ا

 وحـدثت أحـداث قلعـة جـاجني كانـا فيهـا ، ويقـول يل عيـسى رمحـه اهللا عـن العزيز وكانا يف خط الشمال ، فلما سـقط اخلـط
ما قد قتال مع اإلخوة يف الق: تلك الفرتة  ذه األبيات ُِغلب على ظين أ    .لعة ففاضت قرحييت 



 

 18––1428هـ  18 

ــــالت ــــ ــــ ـــن غفـ ــــ ــــ ــــــسي ومــ ـــــ ــــن نفــ ــــ ــــ   ِأواه مـ
ــــت ــــا زخرفـــ ــــل دنيـــ ــم ســـــــعيت ألجـــ   ولكـــــ

  حتى إذا سبق الكرام بكيت مـن

  فلكــــم لهــــوت ومــــا قــــدرت حيــــاتي  
ــــات ــر للجنــــ ــــ ــــــعي الحــ ــــت ســ ِوتركــــ ِّ  

ِهـم ومن غم ومـن حسـرات ٍّ ٍّ  
  

مـا مأسـوران يف كوبـا فـرج اهللا عنهمـا ، ومـن شـباب األسـرة أيـضا  ًولكن تبـني أ ّ ابـن عمـه مـصعب بـن سـعود العوشـن وقـد : ّ
ًأيـضا ، وابـن عمـه استشهد يف اجلهاد األفغاين األول ضد الروس ، وابن عمه صاحل بن عبد اهللا العوشن وهـو أسـري يف كوبـا 

سعود بن عبد اهللا العوشن وهو أسـري لـدى طواغيـت اجلزيـرة وقـد تفننـوا يف تعذيبـه وابـن عمـه فيـصل بـن سـعود العوشـن وهـو 
ًأسري أيضا لدى طواغيت اجلزيرة نسأل اهللا أن يفك أسرهم ويفرج عنهم  ٌ .  

َولـد رمحـه اهللا يف عـام : نشأته  ـا نـشأ رمحـه اهللا1397ُِ ٍيف بيئـة صـاحلة ممدوحـة اخلـالل ، مـذكورة باجلميـل ،  هــ يف الريـاض و ٍ ٍ
اهدين األفذاذ   .  يف سبيل اهللا خرج منها عدد من ا

يد املنيع رمحه اهللا تعاىل ، وحفظ القرآن على يديه ، وحيدثنا الشيخ عبد  وكان من تالميذه يف حلقات القرآن الشيخ عبد ا
يـد رمحـه اهللا عـن تلـك الفـرتة قـائال  ً حـسن الـصيت واملـآثر ، مجيـل الـسمعة والـذكر ، شــعلة - تقبلـه اهللا -كـان الــشهيد : ًا

ٌ ، حفظ القرآن الكرمي مبكرا ، مث شرع يف تعليمه وتدريسه حىت حفظ على يديـه عـدد - عز وجل -من احلماس لدين اهللا  ً ُ
ِّزمـا قـضائيا ، مث عـنيِّ ، وعـني بعـد خترجـه مـن كليـة الـشريعة مال- عـز وجـل -مـن طلبـة العلـم كتـاب اهللا  ً يف ) حقــو(ً قاضـيا بــً

ى فرتة املالزمـة ، لكنه رفض القضاء ، وملا كلمه أحد اإلخوة يف ذلك قـال منطـقة جاز واهللا لـن تطـأ رجلـي : ( َّان بعد أن أ
  ) .القضاء 

اهــدين علــى دعــم ا اهــدين باملــال واإلعــالم ٌويف أثنــاء احلــرب الروســية الثانيــة علــى الشيــشان عــزم هــو وعـــدد مــن اإلخــوة ا
فكان له الباع الطويل يف هذا الباب العظيم ، وكان يتنقل بني أهل اخلري والبذل جلمع مـا جتـود بـه أنفـسهم للمجاهـدين يف 

  .سبيل اهللا 

اهدون التـ- رمحه اهللا -عزم الشيخ  سعة  على الذهاب إىل أفغانستان قبل احلادي عشر من سبتمرب ويف هـذه األثناء قام ا
عشر بعمليتهم املباركة داخل الواليات املتحدة األمريكية فسارع يف ترتيب أوراقـه واالسـتعداد للرحيـل إىل أفغانـستان ، وبـدأ 

ـا حـرب صـليبية  ٌبتحريض املؤمنني على اجلهاد ضـد الـصليبيني وخـصوصا بعـدما أعلنهـا كبـريهم بـوش عالنيـة بأ ً هــ كـالم .أ" ً
يد تقبله اهللا    .الشيخ عبد ا

ًجلــست مــرة معــه رمحــه اهللا وقلــت لــه  أخــربين عــن حياتــك ، وكيــف كانــت بدايــة ســلوكك درب اجلهــاد ؟ وكــان ذلــك يف : ُ
  . هـ ، فأخربين عن الفرتة من بعد احلادي عشر من سبتمرب 1424رمضان من عام 
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ًوملا وقع احلادي عشر مـن سـبتمرب فـورا اتـصل بالـشيخ يوسـف مهنئـا ومباركـا وأخـربه أنـه سـي ً ذهب إىل أحـد مـن كانـت األمـة ً
ٌاذهــب أنــت أمــا أنــا فأنــا عــاكف : تتوســم فــيهم اخلــري مث أبانــت عنــه األحــداث حبمــد اهللا ، يقــول رمحــه اهللا فقــال يل الــشيخ 

حقيقــة : ًحاليــا علــى مــشروع أرى أنــه أنفــع مــن هــذا ، يقــول عيــسى ومل متــض مثانيــة أيــام حــىت صــدر ذلــك الكتــاب العظــيم 
ًديدة ، أما حنن فصعقنا من الكالم الذي استقبلنا به ذلك الرمز سـابقا املرجـف حاليـا والـذي امتنـع عـن احلرب الصليبية اجل ً ُ

لـنكن واقعيـني ، لـو أننـا مجعنـا مـا مجعنـا مـا بلغنـا قيمـة : كتابة أي شيء عـن احلـدث ، فلمـا تكلمنـا يف أمـور التربعـات قـال 
  !! .صاروخ واحد من صواريخ األمريكان 

هيد رمحه اهللا من هذا التخاذل وهو يقص هذه القصة ، وللعلم فالرجـل املـذكور هـو أحـد رمـوز الـسرورية يف وأذكر غيظ الش
  .بالد احلرمني 

ًكــان رمحــه اهللا علــى ثغــر عظــيم قبــل غــزوات أمريكــا ، وكــان مباشــرا للكثــري مــن النــشاطات  : النفيــر إلــى أرض أفغانــستان ٍ
 ولكنــه - كنــشاطاته يف قـضية الشيـشان وسـيأيت الكـالم عنهـا بـإذن اهللا-مرب اإلعالميـة اجلهاديـة قبـل احلـادي عـشر مـن سـبت

كان يتشوق للنفري يف سـبيل اهللا بنفـسه فقـرر النفـري إىل أفغانـستان ، واستـشار الـشيخ يوسـف يف األعمـال الـيت كانـت لديـه 
خرية قبل ذهاب الشيخ عيـسى عنـده فأشار عليه باخلروج ، وخيربين الشهيد معجب الدوسري رمحه اهللا أنه كان يف الليلة األ

، فدخل عليهم ابنه سعد حفظه اهللا وأصلحه ، وكان يف العادة ال جيلس معهم ، ولكن أباه أدناه هذه املرة واحتضنه وأخذ 
ًفتأثرت كثريا من ذلك ، وأعجبتين مهته وتركه أهله وعياله : يالطفه ، وكأنه يواسيه على غيابه عنه من الغد ، يقول معجب 

  .سبيل اهللا ، فلله دره يف 

اهــدين علـيهم يف انتظـار فـتح الطريــق لـدخوهلم ، وظلـوا هنـاك فــرتة  ًوصـل الـشهيد رمحـه اهللا إىل إيــران ، وأمـره جمموعـة مـن ا
رسـالة نـداء علـى احلـدود األفغانيـة : يرتقبون الدخول ويتشوقون لذلك ، وكان الطريق قـد انقطـع ، ويف ذلـك كتـب قـصيدته 

  :عها واليت كان مطل

ـــــصحابا ــــ ــــ ـــا الـ ــــ ــــ ــــبلغن عنـــ ــــ ــــ ــــن مــ ــــ ــــ   أال مــ
ـــــوتا ــر صـــــ ــــ ــــيخ الغــــ ــــ ـــو شــ ــــ ــــث نحـــ ــــ ًويبعـ ّ ِ  
ــــا ــــ ــــ ـــــ ــــ ــر واجتمعنـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــدنا بخيـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   توافــ

  ًخان العهــد غـدرا) ُخان(ولكن 

ــــا   ــــ ـــي الخطابــــ ــــ ــــمعهم منـــــ ــــ ـــل ســــ ــــ   وموصــــ
ــــصابا ــــ ـــــوا المــــــ ــــ ـــــسرة أنهـــــ ــــ ــول بحـــــ ــــ ــــ ٍيقــــ ْ  
ـــا ــــ ــــ ــــوز الحجابــــ ــــ ــــ ـــي جـــ ــــ ـــــ ـــــل نبتغـــ ــــ ــــ ــ   بزاب

  ّفحل هـرات واحتــل اليبابــا
  

اهدين م اهدين وكان يف إيران يقدم إلخوانه ا ُا يسمى بالدعم اللوجسيت من استقبال التربعات وكذلك استقبال اإلخوة ا
القادمني إىل اجلهاد أو اخلارجني من أفغانستان ، وخيربين رمحـه اهللا أن الـشيخ يوسـف رمحـه اهللا اتـصل علـيهم يف عيـد الفطـر 
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روافـضها ، فأخـذ يثبـتهم رمحـه اهللا ويبـني هلـم ً هـ وكأنه ملس أن اإلخوة متشوقون للـدخول وضـاقوا ذرعـا بـإيران و1422عام 
  .ًفضل الرباط واجلهاد يف مكاملة استمرت طويال باهلاتف 

  .  باالنسحاب من أفغانستان ملن يستطيع من اإلخوة - حفظه اهللا -إىل أن أتى األمر من الشيخ أسامة 

وصــوله إليهــا بعــدة أيــام ، أســر مــع عــدد مــن  إىل ســوريا وبعــد - رمحــه اهللا -انتقــل : يف ســجن املخــابرات الــسورية بدمــشق 
اهدين وأودع السجن ومكث فيه قرابة العـشرة أشـهر  ّ، ومكـث إخوانـه الغـر امليـامني يف سـجن املخـابرات الـسورية ُإخوانه ا

  . ًالعميلة بدمشق سنة إال قليال 

طعـام والـشراب وضــيق املكـان وقــسوة وكانـت تلـك فــرتة شـدة وابـتالءات ، وهنــا يتجلـى جـوهر القائــد احلقيقـي ، فعنـد قلــة ال
ًالسجان تبدو معادن الرجال ، ولكم كان معدنه نفيسا ونادرا رمحه اهللا  ً .  

 والـــسرية ، وقـــد اســـتفاد منـــه - بلـــوغ املـــرام -كــان رمحـــه اهللا يقـــيم الـــدروس لإلخـــوة يف الـــسجن يف القـــرآن واحلـــديث والفقـــه 
اهدون يف السجن فائدة عظيمة ، وأعظم من ذلك  ًأن بعضهم قد أمت حفظ كتاب اهللا على يديـه كـامال رمحـه اهللا ، وقـد ًا ّ

ٍكـان صـاحب شخـصية قويــة يقـارع الـسجانني ويــصاوهلم مـن أجـل احلـصول علــى تـسهيالت لإلخـوة وقــد وقعـت لـه بــسبب  ٍ
ّـالنباح ( ه ذلك بعض القصص الطريفة ، وكان خيربين خبرب منظومة ساخرة أنشدها اإلخوة يف أحد الـسجانني األوغـاد وأمسـو

ـــم يف ســـجن وحتـــت بـــاطن األرض والتـــضييق ) !!  وتستـــشف مـــن ذلـــك أن معنويـــات اإلخـــوة كانـــت يف الـــسماء ، بـــرغم أ
  . شاخمة عزيزة ٌديد إال أن نفوسهم أبية عالية،عليهم ش

[ ته الرائعة ّومر على الليوث احلبيسة عيد األضحى من ذلك العام وهم حتت األرض ، وقال يف هذه املناسبة شهيدنا قصيد
  : واليت مطلعها ] عيدنا 

ــــــل ـــــ ــــز ال وجــ ــــ ــــد العـــــ ــــ ــــ ــــدان ، عي ـــــ ــد عيــــ ــــ ــــ   ّالعيــ
ـــسلمين إذا ــــ ــــ ـــد المــــ ــــ ــــ ــــ ــــعد لجن ــــ ـــــ ـــــد ســ ــــ ــــ ــ   ٌوالعي

ــــرى   وقـرة العين في األعياد حين تـ

ـــفل   ــــ ــــ ــــ ــــــه ســــ ــــ ــــ ــــ ــــسق وذل كلـ ــــ ــــ ــــ ـــد فـــ ــــ ــــ ـــــ ُوعيـــ ٍ ٍ  
ـــوا   مــــا جنــــدلوا الكفــــر فــــي الــــساحات أو قتلـ

ُوجــه الشهيد عاله النور واألمـــل ُ  
  

  : يد ويف هذا السجن يقول الشه

ٍسجـنا في دمشـق دون ذنب ِسـوى حب لساحات الجهاد    ٍ ٍ  
  

  .الثمر اجلياد يف فضائل وآداب اجلهاد : كما نظم فيه منظومته الرائعة 
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ًومقصدي من إيراد إنتاجه يف السجن أن تتصور أيها القارئ الكرمي كم كان هذا الرجل حمرتقا لـدين اهللا عـز وجـل ، وكيـف 
ًيس الدقيقــة يف نــصرة الــدين ، لقــد كــان مــسئوال عمــا يقــارب الثالثــني أخــا أو يزيــدون ، ويقــيم هلــم كــان ال يــضيع الثانيــة ولــ ً

م ويتكلم بامسهم يف مواجهة السجانني  ًومع ذلك فقد وجد وقتا لكي .. الدورات الشرعية وحيفظهم القرآن ، ويقوم بشؤو
ٌك ، هـذا كلـه الرجـل مـسجون بـني جـدران أربـع ، فمـا يكتب بعض الكتابات اجلهادية النافعـة ويـنظم بعـض األشـعار يف ذلـ

اهدين    . ظنك به حني خرج والتحق بصفوف ا

ـــه ـــــ ــ ــــــه طاقت ــــذل فيــــ ــــ ــق يبــ ـــــ ـــؤثر الحـــ ــــ ــــن يـــ   مــــــ
ــوس إذا ــــ ــــ ـــــال النفـــــ ــــ ــــ ــــد آمــ ــــ ــــ ـــيء يقعـــ ــــ ــــ   الشــــ

ٍهــذا مجــالك فاركــض غير متئد ّ  

ــــصل   ــــ ــــال يــ ــــ ـــــصى العــ ـــــه أقـــــ ــــــن همـــــ ــــن يكــــ ــــ   ِومــ
  خلـــت مـــن الـــضعف واستعـــصت علـــى الكـــسل

ــا  ِجــوال فجــلَوإن رأيـت المناي ُ َُ ً ّ  
  

قامت السلطات النصريية بعد ذلك بتسليم أسود اجلزيرة ملرتـديها ، وكـان سـجن الـشيخ عيـسى رمحـه  : العودة إلى الجزيرة
ًاهللا يف احلائر ، ومكث فيه شهرا مث خرج مرفوع الرأس شامخ اجلبني مصداقا لقول الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم  تكفـل : " ً

، أو يرجعـه إىل مـسكنه الـذي  ، بـأن يدخلـه اجلنـة ، ال خيرجه إال اجلهـاد يف سـبيله وتـصديق كلماتـه سبيلهيف اهللا ملن جاهد 
  .أخرجه البخاري ومسلم  " خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

اهــدين العاملـــة يف أرض اجلزيــرة ، وكــان يعمــل حتــت إمـــرة الــشيخ يوســف مباشــرة ، وقــد قـــ ام وعلــى الفــور التحــق بــسرايا ا
الرجالن يف تلك الفرتة وحىت ظهور قائمة املطلوبني التسعة عشر وتفجريات شرق الرياض جبهود إعالمية جبـارة يف مواجهـة 

العمـل يف مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية ، ومجع التربعات للمجاهـدين ، واالخنـراط : احلملة الصليبية كان من أبرزها 
اهدون العائدون من أرض أفغانستان للعمل على األمريكان يف قواعدهم يف اجلزيرة يف الدورات التدريبية اليت بدأ يق يمها ا

ً، وقد أخذ شهيدنا رمحـه اهللا دورة يف حـرب اجلبـال والتكتيـك عنـد الـشيخ الـشهيد يوسـف العيـريي ، ودورة يف حـرب املـدن  ً
  .أيب هاجر النجدي رحم اهللا اجلميع : والعصابات عند القائد 
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   على إیرانالحرب
  أبوعلي الشمالي : بقلم

إن املتتبـع لألحـداث احلاليـة يتبـني لـه مــا يعـده األمريكـان يف سـبيل القـضاء علـى الــدور اإليـراين يف املنطقـة والقـضاء علـى مــا 
ات بعــد انتهــاء فيمــا يبــدو زواج املتعــة املؤقــت بــني أمريكــا وإيــران وعلــى الــرغم مــن اخليانــ، ويعــرف بــامللف النــووي اإليــراين 

ا رفسنجاين بأنه  لوال الدور  وس الفارسية يف السنوات األخرية حىت اعرتف أحد كبار قاد ا دولة ا املتالحقة اليت قامت 
اإليراين ملا سقطت كابل وبغداد مقتفني أثر أسالفهم الروافض األجناس اخلونة أمثال ابن العلقمي ونـصري الطوسـي وهـا هـي 

من جنس العمل فقد انتهت حقبة التعاون بني اجلانبني والتقاسم يف املوارد والنفوذ ورأت أمريكا الدائرة تدور عليهم واجلزاء 
أنه حان الوقت لإلنفراد باملوارد والنفوذ سواء يف اخلليج أو يف العراق رغم أن االثنني لقيا ما مل يتوقعوه على أيدي جنود اهللا 

اهدين يف دولة العراق اإلسالمية نصرها اهللا  ُوالفصائل األخرى فغرقت أمريكا وتريد األن أن تغرق معها إيران على مقولة ا
  ) .علي وعلى أعدائي(

إن الوقائع على األرض تنبأ خبطر قادم وزلزال مدمر سيطال منطقة اخلليج بشكل خاص ومنطقة ما يعرف بالشرق األوسط 
د مـن حـامالت الطـائرات يف ميـاه اخللـيج وكـذلك بشكل عام فإن ما حيدث حاليا مـن زيـادة القـوات األمريكيـة ودخـول عـد

حادثة الغواصة النووية اليت ارتطمت بسفينة يابانية قبل مدة يف حبر العرب وكذلك اإلجراءات اليت أعلن عنها األمحق املطاع 
ــا إيــران  مــؤخرا مــع بــوش يف تتبــع العناصــر اإليرانيــة املتواجــدة داخــل العــراق وتــصفيتها وكــذلك صــفقات األســلحة الــيت أجر

 وكــذلك صــواريخ روســية عاليــة الدقــة يؤكــد مــا ذهــب إليــه عــدد مــن 16الــصني بــشرا ء طــائرات حربيــة صــينية تــضاهي أف 
احملللني من أن حربا قريبة ستـشنها أمريكـا ويغلـب علـى الظـن بـان املوضـوع سـيخرج عـن نطـاق الـسيطرة بالنـسبة لألمريكـان 

ة اهللا بأنـه سـيكون ضـيق شـديد وابـتالء عظـيم يعقبـه الفـرج والنـصر ألمـة اإلسـالم ُوسيزيد األمور تعقيدا وإن كنا نتوقـع مبـشيئ
،فينبغي لكل مسلم أن يتنبه ملا قد حيدث يف املـستقبل القريـب وحيـذر مـن الـدور الـذي سيمارسـه روافـض اخللـيج يف املرحلـة 

ألمريكي وإن أي توتر سيحدث يف منطقة القادمة اليت باعتقادي سيكون دور مماثال ملا فعله روافض العراق بعد االحتالل ا
اخلليج من شأنه أن يعزز وجود القوات األمريكيـة بـشكل صـارخ يف شـرقي جزيـرة العـرب بـضوء أخـضر مـن طواغيـت اجلزيـرة 
ذا سوف جتد دول اخلليج نفسها طرفا يف هذه احلرب اليت  ّاخلونة الذين جروا الويالت على املسلمني ومازالوا على ذلك و

 وأن يهلك الظاملني بالظاملني وخيرج املسلمني منها ساملني غامنني أن يرد كيد الكائدينألخضر واليابس نسأل اهللا ستحرق ا
  .إنه ويل ذلك والقادر عليه
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  في أذن سلمان العودة صرخة بعد ھمسة
  .قال عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنھ وارضاه

  ف من الفجر ساطعإذا انشق معرو *** وفینا رسول هللا یتلو كتابھ

  بالمشركین المضاجع إذا استثقلت*** بیت یجافي جنبھ عن فراشھ 

  واقع بھ موقنات أن ما قال***أرانا الھدى بعد العمى فقلوبنا 

  أبوحمزة النجدي : كتبھ

عبـاده ليميــز ًاحلمـدهللا الـذي هـدانا لإلسـالم وأنعــم علينـا بـنعم القـران وســراطه املـستقيم، احلمـدهللا الـذي جعــل الفـنت متحيـصا ل
  -:اخلبيث من الطيب، والصادق من الكاذب،احلمدهللا الذي ثبتا على سراطه املستقيم بعدما أزاغ قلوب الكاذبني ، أما بعد

 هكـذا العـدل يـا مـا(ًأال تذكر ياسلمان العودة مهسة شيخنا الشهيد بإذن اهللا يوسـف العيـريي عنـدما قـال هامـسا يف أذنـك 
ــذه الفتــوى اجلــائرة , رخ يف أذنــك ألنــك تعــديت احلــدود الربانيــةواآلن نــص) ...!!فــضيلة الــشيخ وقــدحت يف أصــل دينــك 

  :اجلريئة

 أي ديــن إىلالـيت ختلــوا مـن أي دليــل شـرعي و) حـزب اهللا(مـا يــسمى هـذه الفتــوى الـيت تـدعوا إىل مناصــرة قـد مسـع املــسلمون 
حــىت وإن كــان علــى ديــن !! ؟ ســالم علــى اإلإن كــان علــى ديــن اإلســالم فهــو دجــل وافــرتاء وظلــم!! هــذه الفتــوى ؟تنــسب 

 ؟  فكيــف تناصــرهم !!  إىل قتــال كــل مــن يــسمى مــسلماليهــود والنــصارى يـدعونً فهــو أيــضا كــذب ألن اليهــودالنـصارى أو 
ذا قـدح يف ديـن قائـل  هـؤالء أن هـ اخلـالف يف مـسألة فقهيـة ومـا علـمكـأنو هذه فتواه وخنالفه يف ذلك قال البعضولألسف 

ني وهـل هـذا كـل تـه عنـدما قـال اسـتغفري لـذنبك إنـك كنـت مـن اخلـاطئ، أصبح حال هـؤالء كحـال العزيـز المرأهذه الفتوى 
مل أ!!  بعبـارة بـسيطة خنالفـة يف هـذا ته ومساه خبطـأ إال كحـال هـؤالء الـذين مل ينكـروا هـذه الفتـوى وقـالواأمرمافعله العزيز مع ا

مرأته، والطامة الكربى انه قال جيب أن ننحي اخلالفات مـع الـروافض يف اًيعلموا أن هذه الفتوى أشد ظلما من فعل العزيز و
 ليميــز ؟ يظهــر إال يف احلــروب ين مــا وهــل الــد،) الــشرع يف هــذا الوقــت جيــب أن ننحــي(أي بعبــارة واضــحة!!! هــذا الوقــت

ي اليهـود والنـصارى يـصبح ن يعـاد، وهـل كـل مـ ولتظهـر معـاين الـوالء والـرباءاخلبيث من الطيب ويظهر املنـافقني مـن املـؤمنني
 نزويلـــي والوقــــوف معـــه ودعمـــه لعادئــــهفعنـــد ذلـــك يتبــــني لنـــا جـــواز مناصــــرة الـــرئيس الف، !! إن كـــان بــــنعم؟؟  للمـــسلمنيويل

 ؟ ياًعادي الكفار يصبح مسلما لنا وولفهل كل من ي !!؟ ّأو جيوز الدعاء هلتلر بالرمحة ألنه حرق اليهود وعاداهم !!!ألمريكا
ًيس الـروافض أشـد كفـرا وعـدائا علـى املـسلمني مـن اليهـود والنـصارى؟بني الروافض واليهـود والنـصارى ألـ وهل هنالك فرق ً !!

كيـف نناصـر الـروافض وهـم يـسجدون لألوثـان ويـستغيثون بأهـل القبـور؟  !!سـالم؟عـن اإلأليس الـروافض مـشركون خـارجني 
لنـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم ؟ كيـف نناصـرهم وهـم كيف نناصرهم وهـم مـن يلعـن ابـابكر وعمـر والـصحابة ويطعـن بزوجـات ا
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من كانت ومازالت هلم اليد األطول يف سفك واستحالل دماء املسلمني؟ولقد رأيناهم ماذا فعلوا باملسلمني يف العراق وإيران 
يكم ال يـرقـبــوا فــيكم إال وال ذمــة يـرضــ {: ، قــال تعــاىل ُكيف وإن يظهروا عل ْ َ ْ ْ ْ َُ ُ َ ًَ َّْ ُ ُ ُِ َِ َِ ِْ ــ َ َــْــ َ ُ ْ َ ْونكم بــأفـواههم وتــأبى قـلــوبـهم وَأكثـــرهم َ َ ْ َ ُْ ُ َ ْ ُ ُُ ُ َُ ْْ َ َِ ِ َ َ ِ

َفاسقون ُ ِ عبادتـه أو حمبتـه  ًمـثال ـ يف: ً فهو أن جيعل هللا نـدا ـ أيهيةولاإلفأما الشرك يف : "ال ابن تيمية، ق] 8:توبةال[ اآلية }َ
ْقـل للـذين كفروا إن ينـتهوا  {:  منـه، قـال تعـاىلاهللا إال بالتوبة رجائه أو إنابته، فهذا هو الشرك الذي ال يغفره أو خوفه أو ْ ُـَـ َ َ ِ ُ َ َ ِ َِّ ُ

َيـغفر لهم ما قد سلف َ َ ْ َ َّ َُ ْ ََ  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مشركي العرب ، وهذا هو الذي قاتل عليه]38:األنفال[اآلية  } ُ
م أشركوا يف اإلهلية، قال ُومن النَّاس من يـتخذ من د {: اهللا تعاىل أل ِ ُِ ِ ََّ َ ِ َ ْون الله أَندادا يحبونـهم كحـب اللـه والـذين آمنـوا َ َُ ُ َُ ِ ِ ِ َِّ َ ّْ ِّّ َ ُ َ ُّ ً َ ِ

َِأشد حبا لله  ِّّ ُ ُّ َمـا نـعبـدهم إال ليـقربونـا إلى اللـه زْلفـى  {: ، وقالوا]165:البقرة[اآلية } َ ُ ِ َّ َِـ َِ َُ ُ ُ َِّ َ ِ َّ ْ ُ  {:  ، وقـالوا] 3:الزمـر[اآليـة } ُْ
ًَأجعـل اآللهـة إلهــا واحـدا ِ َ ً ََِ َ ِ ْ َ َ ٌ إن هــذا لـشيء عجــابَ َ ُ ٌ ْ َ َ َ َ َّ ٍَأْلقيـا فــي جهـنَّم كل كفـار عنيــد  {: ، وقـال تعــاىل]5:ص[اآليـة  } ِ ِ َِِ ٍ َّ َ ــ َُّ َ َ َ َ{ 

ِ الذي جعل مع الله إلها آخـر فأْلقيـاه في اْلعـذاب الـشديد{: ، إىل قوله]24:ق[اآلية  ِ ِـ ِ ِ َِّ ِ َِ ََ َُ َ َ ََ َ َ ًَ َّ َ َ الفتـاوى  جممـوع" ]26:ق[ } َّ
م مسلمني وبوجوب مناوبعد هذا ) 1/91( م ؟ أين الوالء والرباء ؟ أمل يقل سبحانهنقول أ ِوَأذان من الله  ( وتعاىل صر ّ َ ِّ ٌ َ َ

َورسوله إلى النَّاس يـوم اْلحج األكبر َأن الله بريء من اْلمشركين ورسوله فإن تـبتم فـهو خيـر لكم وإن تـ ُِ ِ َِ ْ ٌ ْ َ َ ُ َ َُ َّْ ْ ُ َْ َ َ ََ َ ُِّ ُ َُ ّ َُ ٌ ْ ُِ ِِ ِ ِْ َ َ َ َ ََّ َ ِّ ِ ْوليتم فاعلموا ِ ُ َْ ْ َ ََُّْ
ٍأَنكم غيـر معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب َألـيم ِ ٍ َ َِ َّْ َُ َُ ََ ِ ِِ ِِّ َ َُ ّْ ِ ْ ْ ُ ألـيس  !!أم نـرتك الـدليل يف هـذا الوقـت ؟!! ؟] 3:توبـةال[ اآليـة ) َّ

 {:وجـل ل عـز أمل يقـ؟؟ طـاغوتأيـن الكفـر بال!! هذا الوقـت أم نرتكه يف  ؟؟ وجل أين توحيد اهللا عز! ؟ الروافض مشركون
َفمن يكفر بالطاغوت ويـؤمن بالله فـقد استمسك باْلعروة اْلوثـقى َ َ ُْ َ َُ ِ َ ْ َ ْ َُ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ََ ِ ِّ ِْ ْ ِ َّ ُ   الوقت هذا أم نرتك الدليل يف] 256 :بقرة ال[ اآلية }ْ

م مشركون فأقل األحوال أن نناصرهم !! ؟ سالم منذ  بالد اإلعلى اليهود الذين احتلوافعند ذلك رمبا تقول نفرتض جدال أ
روى إســحاق بــن راهويــه يف مــسنده أخربنــا   فيمــا - صــلى اهللا عليــة وســلم–مل يبلغــك قــول رســول اهللا أ فنقــول لــك ،عقــود

خرج رسـول اهللا صـلى  (املنذر عن أيب محيد الساعدي قال سعيد بن الفضل بن موسى عن حممد بن عمرو بن علقمة عن
هؤالء ؟ قالوا هذا عبـد اهللا  الوداع نظر وراءه فإذا كتيبة حسناء فقال من ثنيةوسلم يوم أحد حتى إذا خلف  اهللا عليه

اهللا بـن سـالم فقـال هـل أسـلموا ؟ قـالوا ال إنهـم علـى ديـنهم قـال  وهم رهط عبد بن أبي ابن سلول ومواليه من اليهود
هكـذا ! ق مقـدم علـى الـدليل ؟واملنطـل أم أصـبح العقـ) ننـستعين بالمـشركين علـى المـشركي فإنـا ال قولـوا لهـم فليرجعـوا

ـذا الفتـوى الرعنـاء لسان حالك يقول تأصل األحداث والوقائع باملنطق والعقل وماذا نفعل إن كان هذا  عقلـك ؟ أملزمـون 
ذه الفتاوى  ؟ أال تتوب إىل اهللا وتدع قافلة أهل الكفر والنفاق لكي ال تشنع على خمالفك ؟ وتفنت الناس ؟ أال تدع الفنت 
ِإن الذين فـتـنوا اْلمؤمنين واْلمؤمنات ثم لم يـتوبوا فـلهم عذاب جهنَّم ولهـم عـذاب اْلحريـق { :هم قال تعاىل دينيف ِ َ ُ َ ُ ُ ََ َ َ ََ َ َ ُْ َ ْ ْ ُ َ ُُ َـ َُ ََ َ ُ ََّ ُ ِ ِِ ِْ َْ َ ِ َّ َّ ِ { 

(   أن نقول لكءأليس من الكذب والظلم على أهل العلم أن ننسبك إليهم، أليس هذا كذب وافرتا  ] 10 :ربوج ال[ اآلية
  ؟ ) ياشيخ

 – صلى اهللا علية وسلم – ربية واألنام حممد عبداهللاً املسلمون قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومتسكوا مبا أمركم به خري الايهفيا أ
مـا  تـركتكم علــى (:  الـصالة والــسالمعليـهقــال اخلـسارة واهلالك،متـسكوا بكتـاب اهللا وسـنة نبيــه ففيهمـا النجـاة والفــالح ودو
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 تمسكتم إنتركت فيكم ما  (: وقال صلى اهللا عليه وسلم) ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالكالمحجة البيضاء
ــنتي ــاب اهللا وســـ ـــن تـــــضلوا بعـــــدي أبـــــدا كتـــ ــأقوال ) بـــــه لــ ـــنة رســـــوله، متـــــسكوا بـــ ـــا اهلدايـــــة اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل وســ  ففيهمــ

 احلمــدهللا رب  أنضل الـصالة والتــسليم وآخـر دعوانــاعليــة أفــووهــذا واهللا أعلـم وصــلى اهللا وســلم علـى نبينــا حممـد ..والـسعادة
  .العاملني
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  ّدنت الثورة هبـوا إخـوتـي
ّلن تنالوا حقكــم إال بهــا ّ  

َّثورة نرضي بها رب السمــا ُ ً  
ُّثورة تجتث مــن أوطاننــا ً  

  ِّحطموا األصنام وارموهـا فقد
  ًعمروا القلب هدىاسحقوها وا

  فهما النصر لمـن رام العــال
  َهـي أعني ثورة السيــف وال
ًلســت أبغي خطبا رنانــة ّ ً ُ  
ٌّلـيس بـاألقالم يأتي حقنــا ِ  
  ذاك مــا أبغيه في ثورتنــا

  ِجاءنا التاريخ بالفصــل هنـا
ًمن أبى العـدل مصرا مــائال ُ  
َّذاك عز الدين أحيــا العز في ُّ  

  العصر فاقوا من مضـىُوطغاة 
َبلغوا القمة في السـوء وهـل ّ  
  ّفانهضوا هيا كفاكـم ما مضـى
  إن صدقنـا اهللا فـالنصر لنـا
  َوليكــن أول مبدأكــم إذا

ِرأس هذي الطغمة الحمقـا التي ُ  
ُّذلك الداعر ديـوث الخنـا َ  
ـوا جنده يحمــونه َال تظنـُّ َ ُ  

ِوانفضوا عنكم ركـام الغفلـة   َ  
ِثورة تجلـوا سواد الظلمــة َ ً  

ّونعيد العـز ـــةُ ِ بعـد الذل ّ َ  
ِكل طاغوت غـوى باإلمــة ٍ َّ  

ِعششت في القلـب بل فرخت ّ ّ  
  ِبكتـــاب اهللا أو بالسنَّــة
  ِوهما الزاد ألهــل الثــورة

  ِأقصد التغميـس في المحــبرة
ِليس يجدي الـردُّ في اإلنترنت ُ  

ِبل بأنهار جـرت بالحمــرة ُ ٍ  
  ِلست أرضى غير هذي السيرة

  ِبالسيـف أُتيِمن أتى بالسيف 
ِجاءه أعـداء هـذي الملــة ُ ُ  
ِقومه وابتـاع رأس الدولــة ِ ِ  

ِفي األذى والجور والزندقــة ِ  
ِيعقب القـمة غير النكســة؟ ُ ّ ُ  
ّمـن خنوع ورضى بالذلــة ً ٍ  

ِذاك وعد ليس حكم القرعـة ٌ َ  
ِحان حين الجد رأس الحيــة ّ ُ ِّ  
ِسلبت منا خيـار اإلخــوة ّ  

   اللعنــةِحاز بالعهر صنـوف
ــوهم عبيد الصــرة ِال تهاب ّ ّ َ  
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ِِابدؤوه واجمعــوا ســوءاته ُ  
  تاج الذي ليس لــهانزعوا ال

ًأوقفوه عـاريا مـن مـلكـه ُ  
ِوْليكــن قاضيه ممن كبتــوا ُ ّ ِ  

  ِواحكموا بالعدل ال تقضوا كما
  ُال ترومـوا الظلم ، فالعدل إذا

ِحسبنـا القتل نجازيهــم به ُ  
  ذاك عند اهللا يلقـون الــذي
  فــإذا حاكمتم الوغد فــال

  بادروا األنذال كي ال يهرـبوا
  ل ذاك الـوغد الحاكموهم مث

  هكـذا الثورات في مبدئهــا
  ُّفإذا دكت صروح الكفر فـي

ًملة التوحيد يــا أهال بهــا َ ّ  
ًفانهلوا منهــا نميرا صافيــا ً  
ّعجلـي يـا ثورة العـز فقـد ِّ  
ّولقـد أعددت نفسـي للقـا ُ  

ِكـي توفـوا حقه بالكيلــة ُ َّ  
  ِواصفعوه في القفـا بالنعلــة
  ِبين مـن عذبهـم بالفرقــة

ِلن يصيب الحكم مـن لم يكبت ُ َُ َ  
ِكـان يجزي الناس ضعف المدة ّ َ  

ِكـان تخفيفا قضـى بالقتلـة ً  
  ِلـيس في الدنيا عذاب النقمـة

  ِذو القــذةّجرعـوه الناس ح
  ِتكتفوا واغدوا لباقي الطغمـة
ِذاك طبع القوم وقت الشـدة ّ  
ِتظلموا فالظلم شر الفعــلة ُّ ُ  
ِهمها قطــع رؤوس الفتنــة ُ ّ  
ِأرضنا عـاد اتبــاع الملـة ّ ُ ّ  

ِبعد طول الجدب تروي أمتـي ُ  
ِلـم يكـدر بفتاوى الهيئــة ّ ُ  

  ِطـال شوقي في انتظار الثورة
ّفأعـدوا للقا ي   ِـا إخـوتـيّ

  

  
  
  
  
  
  
  

علـــى مـــا اإلســـالمية العالميـــة خيـــر الجـــزاء فـــي الجبهـــة اإلعالميـــة واننـــا جـــزى اهللا إخ
ًاإلعالمــي وغيـره ، فلـم يتوانــوا يومـا مـن األيــام   لنـصرة هـذا الــدين فـي المجـالوهقـدم
 فــي نــشر جميــع مــا خــوانهم المجاهــدين فــي جزيــرة العــرب والمــساهمةإنــصرة عــن 

  ،يصدر عن التنظيم
ولون عـــن نـــشر ئ أن األخـــوة فـــي الجبهـــة اإلعالميـــة هـــم المـــسفيمـــا ســـبق ولقـــد أخبرنـــا             

 األخـوة وأنـصار المجاهـدين ننبـهتنظـيم القاعـدة فـي جزيـرة العـرب ، فإننـا فـي  اجميع ما يصدر عن
 فـي الفتـرة مولية نشر بياناتنا وجميع ما يصدر عن التنظـيؤمسنقل  سيتمًصاعدا ف اآلن ذمنإلى أنه 
ّ، وما هـذه الخطـوة إال لتوحيـد الـصفوف ولـم الـشمل لفجر لإلعالم مركز اإلى إخواننا في المقبلة  ّ

  .واهللا الموفقلإلعالم الجهادي 
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  بن الدن وسالح النفطا
 

ًمرورا بأحداث اخلرب وعمليات العراق النفطية،وصوال إىل معامل بقيق  ، ًابتداء من الناقلة الفرنسية ً
  .ويف اجلعبة الكثري بإذن اهللا ،

ًليس غريبا وال جديدا استهداف النفط يف املنطقة، ودعوة الشيخ اسامة  ذا الصدد، ولكن ً قدمية 
ّضــخام اهلــدف وهــول الــصدمة أفقــدت الكثــريين الــذاكرة فزعمــوا أن ابــن الدن بــدأ باســتهداف الــنفط اآلن، وأن هــذا حتــول 

  .ّصم بكم عمي فهم ال يعقلون!! سبحان اهللا!!اسرتاتيجي يف سياسة القاعدة

ّا شــعار حــرب العــصابات، وثــل عمليــة معامــل بقيــق ، هــذ)ّإذا كنــت تعمــل فأنــت املنتــصر ، وبقــاؤك هزميــة عــدوك: (قاعــدتنا
 الـيت جتعـل ّك، إال مبقاييس احلكومة الـسلوليةّومستواها من حيث املعلومات والتجهيز والتنفيذ ناجحة بكل املقاييس وال ش

ّعاملا حمدثا مثل ّجمرما مقيدا، بينما تصنف)  سليمان العلوان(ً ً ان وجهـان لعملـة إن اهللا والـشيط: " الذي يقـول-)تركي احلمد(ً
  .ً مثقفا، ومتنحه أعلى املراكز-"واحدة

ا ناجحة وبكل ثقة   :لعدة أمور ، ّأقول عن العملية إ

  :اختيار ناجح هلدف مناسب ضخم -1

ّحيـث إن معامــل بقيــق تعتــرب اكــرب جممــع ملعاجلــة الــنفط يف العــامل، ومعظــم الــنفط املــصدر ميــر منهــا، ّ وطاقتهــا القــصوى تــسعة  ّ
  !!ًمياماليني برميل يو

م ،وذلـك اسـتجابة 1991ّوقد متت توسعة طاقة خطوط الـنفط املتجهـة إىل ينبـع بعـد توقـف صـادرات الـنفط العراقيـة عـام 
  .حلاجة الواليات املتحدة

ّمعلومات دقيقة جدا مت مجعها قبل تنفيذ العملية -2 ً:  

  .حيث مت التنفيذ بشكل دقيق، والتنفيذ الناجح يعتمد على معلومات دقيقة

 .ّموقع وجرئ وحمكم لألطواق األمنيةاخرتاق  -3
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، كمـا "ّلقـد فـشلنا يف صـد املقتحمـني ومقـاومتهم):"حممـد املـري(حيث ذكر أحد رجال األمن املصابني جراء االقتحـام وهـو 
ّذكــر أن وقــت العمليــة كــان يف فــرتة انتهــاء دوريتــه، ويؤكــد زميلـــ ّ بـــأن )"راشــد بــن محــد املــري( املــصاب اآلخــر وهــو العريــف هّ

ّني نفــذوا عمليــتهم يف وقــت غفلــة احلــراساملهــامج ّ، وهــذا مــن إحكــام اخلطــة، حيــث متّ  اهلجــوم علــى حــني غــرة، كمــا يقــول "ّ
،وهـذا الكـالم مـن شـهود العيـان املنتـسبني "ًمقفـالحاولنا استخدام األسلحة إال أنا فشلنا ألن املستودع كـان ):"حممد املري(

ــلرجــال األمــن يكذب تــصاريح وزارة الداخليــة الــ يت تــزعم أن رجــال األمــن علــى أهبــة االســتعداد، وأن رجــال األمــن أحبطــوا ّ
  .اهلجوم

اهـديندكما تـزعم وزارة الداخليـة، وال يوجـ التنفيذ كان يف العمق، ال -4 ً، بـل انـسحبوا انـسحابا  خـسائر يف صـفوف ا
 .ملية كان من صلب التخطيط أن يستشهدا يف الع استشهدانًموفقا، واالثنان اللذا

ّق لنـا بعـد كـل ذلـك أن نقـول إن العمليـة ناجحـة أال حيـ ّ ًبلـى، هـي ناجحـة معلوماتيـة ختطيطـا وجتهيـزا وتنفيـذا!ّ ً أمـا ردة فعـل . ً
ــا الــيت دائمـا مــا تلــبس وتــضلل، وال ،وزارة الـردة  ّفمتوقعــة وطبيعيــة، فهــي مل ختــرج عــن عادا ًخيفــى علــى األعمــى فــضال عــن  ً

ا،  ا وتناقـضا ّلقـد هونـت مـن أمـر العمليـة ووصـفتها بالفاشـلة، ملـا تـأخرت ثانيـة واحـدة عـن نقـل ذوي البصائر ضخامة كذ
  .إذ إن الصورة أبلغ من ألف مقال ، كامريات التصوير إىل موقع احلدث، حىت تنقل الفشل الذي تزعمه لرياه الناس

ل أن يـــصرح مـــصدر مـــسؤول ً مناقـــضا للحقيقـــة، ألنـــه مـــن احملـــايعـــي أن يكـــون تـــصريح وزارة الـــردةوحنـــن نقـــول إنـــه مـــن الطب
ة، واقتحــام معامــل بقيــق :"فيقــول ّــإنــه عنــد الــساعة الثالثــة مــن مــساء يــوم اجلمعــة جنحــت ســيارتان يف اخــرتاق األطــواق األمني

ّالــصناعية، وعنــد اشــتباه بعـــض رجــال األمــن فيهـــا مت تبــادل إطــالق النـــار مــع الــسيارات،وفوجئ رجـــال األمــن بــسيارة ثالثـــة  ّّ
ـا بـسبب قلة جناح العملية ومل نـستطع حلسبان، ساعدت يف إمساندة مل تكن يف ا ّـالـتمكن مـن إيقافهـا أو التعـرف علـى ركا ّ

ُرجال األمن وعدم توفر األسلحة الكافية وضياع مفتاح مستودع األسلحة، ومل يقتل من املهامجني أحدا، ومتكنوا من تفجري  ّ
ًرجـال األمـن وأصـيب آخـران، وسـببت العمليـة أضـرارا بالغـة، وانـشغل ُالسيارتني وفق اخلطة املرسومة هلا،بينما قتل اثنـان مـن  ّ ّ

ًرجال األمن بإطفاء احلرائق املشتعلة من أنابيب النفط، وتأثرت عمليات اإلنتاج سلبا، وهذه الصورة اليت تـأتيكم تباعـا مـن  ً ّ
  ".ّموقع احلدث تصور األضرار

 احتكــاره ن الــسماح جلميــع القنــوات بتــصوير املوقــع، دوعتفجــري، مــّوأثنـاء تــالوة هــذا التــصريح يــتم عــرض الــصور احلقيقيــة لل
ا وحريتهاتّلقناة اإلخبارية املستقلة اس ّقالال تاما عن إراد ًّ ُال ميكن أن تقوم وزارة الداخليـة بـذلك ملـا عهـد عنهـا مـن كـذب !!ُ ّ

دف إىل تقليـل شـأن العمليـ ا ستقوم حبملة إعالمية كبرية ومنظمة  ّوتضليل، بل إ م علـى ّ ّة وادعـاء قـوة رجـال األمـن وقـدر
  .ّإفشال هذه العمليات
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ـا بعـض املـشاركني يف عمليـة اقامت فيه مـن تـضخيم مـدامهتها السـرت ّومن كذب الداخلية كذلك ما حة الريمـوك والـيت كـان 
ا ال اهدين تأثروا من هذه املدامهة وفقدوا عددا من خرية رجاهلم، إال أ ّبقيق،وصحيح أن ا تحق اهلاالت الـيت صـنعتها تس ً

اهــدين الــذين قتلــوا فيهــا نفــذوا مــا ة وال  ّوزارة الداخليــة مــن خــالل إعالمهــا، وذلــك أن ا ّــيريــدون، وجنحــوا يف تنفيــذ العملي
اهـدين يتـسابقون إىل املـوت كمـا  ايتـه ،بـل غالبية ا ّـعيب أن يقتلوا بعدها، فهذا هو الطريـق، وكـل جماهـد يعـرف أن هـذه  ّ ُ

ّق جند الداخلية إىل احلياة، وكل جماهد يرى قتلة عيتساب   .ًلى يد أعدائه عزا ونصرا ُ

ة االســرتاحة، جيــد أن غــزوةّولــذلك، فــإن أي عاقــل يقـــارن بــني  ّ بقيـــق ناجحــة وقويــة وقاســية، وأن عمليـــة غــزوةّـــ بقيــق وعملي ّ
ـا قـضت علـى قـادة يف تـصرحيات وزارة الـردة مسعنا ،وكم من املراتست حامسة كما تزعم وزارة الردة ّاالسرتاحة عادية ولي  أ

ّالتنظــيم وحــسمت األمــر، إال أن احلقيقــة أن اخلــرق يف اتــساع ومل ولــن تــستطيع وزارة الداخليــة رقعــه مهمــا جنــدت ووظفــت 
ّواستعانت بقوى خارجية، ويف كل مرة تـزعم أن األمـر انتهـى أو أوشـك علـى االنتهـاء ًّ  أكـرب بكثـري مـن الـذين يوضـعون يف ، ّ

 فلماذا ال, ّقائمة املطلوبني، وبالنظر إىل الذين نفذوا العمليات أو قتلوا يف املواجهات أو الذين أسروا،جند األعداد باآلالف
  !تصدر القوائم إال بالعشرات؟

ا عقــول النــاس ة ســالحها الكلمــة، وميــدا ّــوكمــا نــؤمن بــأن هنــاك حربــا يف امليــادين والطرقات،فهنــاك حــرب إعالمي لــذلك , ً
امــضوا علــى بركــة اهللا، وواصــلوا .. ملــا يقولــون، وال التــصديق مبــا يزعمــون، ويــا أخــويتتصــي نفــسي وإخــواين بعــدم االلتفــاأو

ّاملــسري واســتهداف الــنفط، التكلــوا أو متلــوا، وركــزوا علــى تــصدير الــنفط ومــا خيــد الطــاغوت يفــيت بــه  يغــرنكم مــا  ذلــك، والمّ
بـأس يف إتالفـه، وهــذا  ميكــن اسـتنقاذه ال بــل إن املـال املـسروق الـذي ال ، )مساحــة مفـىت دولـة ال سـلول( نـايف علـى لـسان

ّالنفط مسخر حلرب اإلسالم واملسلمني، وحرب العراق وأفغانستان معتمدة اعتمادا كبـريا علـى الـنفط، واملتـضرر األكـرب مـن  ً ً ّ
ًوالدول الصناعية عموماحاملة الصليب ّاستهداف النفط هو الواليات املتحدة  ّ.  

 جييـز للمجاهـدين اسـتهداف الــنفط - ولـيس مبلكـه وال ملـك أبيـه -العزيـز إيقـاف الـنفط س الـذي أجـاز فيـصل بـن عبـدألـي
  ّليتم بذلك إيقاف تصديره أو التقليل من تصديره أو رفع أسعاره مما يعود بالنفع على البلد وأهله ؟

ًوممــا يؤيـــد أيـــضا قاعـــدة  يفتــون مبقتـــضى هـــذه القاعـــدة يف كثـــري مـــن لعلمـــاءا  أن، )درء املفاســـد مقــدم علـــى جلـــب املـــصاحل( ّ
ّالنوازل، فرتاهم حيرمون بيع السالح وقت الفنت مع أن األصل جواز بيعه بـال خالف،ويعللـون املنـع منـه مبـا ميكـن أن يـؤدي  ّ ّ

جر يف ّ تعاقــب مــن يوجــد حبوزتــه ســالح غــري مــصرح أو يتــا املرتــدةإليــة بيعــه مــن إزهــاق األنفــس املعــصومة،كما إن احلكومــة
ّاألسلحة بعقوبات كبرية تصل إىل عشرة سنني،فضال عن مصادرة ممتلكاتـه، والبـرتول الـذي يـصدر إىل الواليـات املتحـدة ال  ُ ً
ّأقول رمبا يستخدم يف قتل املسلمني، بل قطعا هو عماد احلروب اليت تشنها الواليات املتحدة على بالد املـسلمني، فـالوقود  ً

ًوات بل واأللبسة وبعض األغذية تعتمد اعتمادا كبريا يف تصنيعها على البرتول، فأينّواملتفجرات وكثري من األد  عن  العلماءً
م ضد املسلمني يف أفغانستان والعراق هذا ّ؟وأين هم عمن يفتح األجواء والبحار واألراضي لدعم األمريكان يف حر ملاذا  ؟ ّ
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ّيقدم جلب املصاحل هنا على درء املفاسد؟ملاذا األناني ؟ وتزعمون بعد  ؟ ميوت املسلمون لتعيشوا وجيوعون لتشبعوا وترتفهوا ةّ
مكــم  أيــدي ســبأ العلمــاءذهــب  و!جتــين مــن الــشوك العنــب إنــك ال! ورد اإلبــلُهكــذا تــ مــا! ّذلــك أن جراحــات املــسلمني 

م    !!      اجلرباءالعنزفقاد

تحــدة، وجيــب منــع بيعــه بــأي وســيلة، وإن كانــت إتالفــه، فكمــا حيــرم بيــع الــسالح وقــت الفــنت، حيــرم بيــع الــنفط للواليــات امل
ًويرتكــب األدىن مــن املفاســد إذا تزامحــت، وال ينبغــي ملــسلم غيــور أن يــستنكر اســتهداف الــنفط، بــل جيــب أن نعمــل مجيعــا 

ًنستطيع، وذلك إن كنا حقا نريد نصرة املـسلمني املـضطهدين ّعلى منع تصدير النفط إىل الواليات املتحدة بكل ما ّ يف كـل ّ
  .مكان، وإيقاف العدوان األمريكي على العامل

ا النفطيــة وهـو حـق للــشعب بـل ومنـع الغــذاء والـدواء مـن الوصــول  ّوالـذي يـربر للعلمــاء الفتـوى حبـصار العــراق ومنـع صـادرا ّ
ّ الــنفط عقوبــة لألمريكــان وللحــد مــن ّمريكــا، يــربر للمجاهــدين كــذلك ضــربلألطفــال والنــساء عقوبــة لــصدام واســتجابة أل

ـــاء الغـــزو  ًأنـــشطتهم العدوانيـــة، ألن توقـــف اإلمـــدادات النفطيـــة عـــن أمريكـــا أو احلـــد منهـــا علـــى األقـــل ســـيكون ســـببا يف إ ّ ّ ّ ّ
  .األمريكي للعراق وأفغانستان، بل وتقليص الدعم غري احملدود لليهود

ّولعلي أتشعب قليال ألسلط الضوء على أمهية هذا ال ّ ّنوع من العمليات املباركـة، ومـدى تأثريهـا علـى الـدول الـصناعية وعلـى ً
من الطاقة هو الشغل الشاغل يف العامل اآلن، ولذلك كان حمور اجتماع الدول أّإن موضوع : رأسها الواليات املتحدة،فأقول

ت الــسياسيني واالقتــصاديني كلهــا ّالــصناعية الثمانيــة يف موســكو، بــل هــم احملــور الــرئيس يف معظــم احملافــل الدوليــة، وتــصرحيا
ّتــشري إىل أمهيــة موضــوع الــنفط، وحتــدث عــن هــذا املوضــوع وخطورتــه علــى االقتــصاد الــدول العظمــى، كمــا حتــدث بــوش يف  ّ
ّخطابه السنوي حديثا يفهـم منـه أن الـنفط نقطـة ضـعف الـدول الـصناعية، وشـبح يهـدد اقتـصادها، كمـا حـاول التقليـل مـن  ّ ّ ًُ

  ً.سط والقدرة على االستغناء عنه قريباّأمهية الشرق األو

أن أمريكا لن تستغين عن نفط الـشرق األوسـط مهمـا "وحول هذا اخلطاب رأى جيمس زغيب رئيس املعهد العريب األمريكي
ّ، ولـــو تـــوىل احلـــزب الـــدميقراطي احلكـــم لقـــال الكـــالم يحاولـــت، وأن مقالـــة الـــرئيس األمريكـــي إمنـــا هـــو لالســـتهالك الـــسياس

ديـدا ،ويواف"نفسه ًق جيمس زغيب كثري من اخلـرباء فيمـا قالـه، وخطـاب بـوش بـدل علـى أن اسـتهداف الـنفط يـشكل أكـرب  ّ ّ ّ
للواليات املتحدة، لذلك حاول إيهام الرأي العام وطمأنة نفسه بأنه يف اإلمكان االستغناء عن نفط الشرق األوسط، وهذا 

ّثـل مطالـب بوش،وتعهـد بوقفهـا مـع الـواردات النفطيـة اخلارجيـة القلق قدمي، فقد طالـب الـرئيس األسـبق ريتـشارد نيكـسون مب ّ ّ
ايـــة عـــام  ايـــة عـــام 1980مـــع  ـــا 1990ّم ، وكـــرر كـــارتر الكـــالم نفـــسه وتعهـــد بوقفهـــا مـــع  ـــا زادت واردا م، والواقـــع أ

  %.60واعتمدت عليها،لتصل نسبة الواردات من االستهالك األمريكي للنفط إىل 
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ّاتيجية الطاقـة يف الواليـات املتحـدة والبـدائل املتعـددة كـالفحم والريـاح والطاقـة الشمـسية والطاقـة ّولقد حتدث بوش عن إسـرت
ديـدا علـى االقتـصاد األمريكـي، وأعتقـد أن خطـاب نيّالنوويـة ليبـ م  ً أن اإلرهـابيني علـى املـدى املنظـور لـن يـشكلوا بعمليـا

ًحتــث علــى اســتهداف الــنفط لعبــت دورا كبــريا يف صــياغة خطــاب الــشيخ أســامة بــن الدن األخــري والتــصرحيات القدميــة الــيت  ً ّ
ًبوش األخري، والبدائل اليت ذكرها بوش غري واقعية، بشهادة املختصني، وهذا الطرح مـن بـوش غـري منطقـي إطالقـا، فحاجـة  ّ ّ

ً مليـون برميـل يوميـا، 85ً مليون برميل يوميا أي ما يعادل ربع استهالك العامل البالغ21الواليات املتحدة تتجاوز أكثر من 
ّمليـون برميــل يوميـا، واضــطرت خلفـض احتيــاطي الـنفط إىل 21وتـستورد  بليــون برميـل، واألمــر يتفـاقم باســتمرار،واحللول 29ً

ًاملطروحة متواضعة جدا أمام الواليـات املتحدة،والطاقـة النوويـة قـد تـشكل حـال جزئيـا إال أن الواليـات املتحـدة مل تـنب حمطـة  ً ّ ً
ًية واحدة منذ أكثر من ثالثني عاما، واكتفت باملفاعالت اخلمسة والثالثـني املوجـودة لـديها، ومنحتهـا حتـديثا ملـدة توليد نوو ً

ًعشرين سنة حبيـث يـصل عمرهـا اإلمجـايل إىل سـتني عامـا، اسـتالما هلـواجس الـسالمة وجتنبـا لتكـرار حادثـة مفاعـل تـشرنوبل  ً ً
ـــا يقــــول1986عــــام  ــة خــــالل العقــــود " علينــــاحوالينــــا وال:"م، ولــــسان حاهلـ ــاء حمطــــة نوويــ ّ،مــــع أن بــــوش وعــــد ومل يؤكــــد ببنــ ّ

  ً.يفيد هذا كثريا القادمة،وال

ّأما احللول األخـرى كـاإليثنول وطاقـة الكتلـة احليـة والطاقـة الشمـسية والريـاح والطاقـة املتجـددة والـسيارات العاملـة بالكهربـاء  ّ ّ
ّالنفطـي، كمـا حتتــاج إىل مـساحات واسـعة ومــساعدة مـن مـصادر الطاقــة ّواهليـدروجني، فكلهـا حتتــاج إىل كميـات مـن الوقــود 
ا مكلفة وحمدودة الكفاءة وال ّتشكل حتديا للطاقة التقليدية لع التقليدية، ما يعين أ ً ّ ه بوش ّيقر قود مقبلة،ومستقبل الطاقة الّ

ّوإمنا تقرره األسواق العاملية ومدى توفر مصادر النفط والغاز، وهي كثرية وم ّ   .تزايدةّ

سـيزيد اسـتهالك الـسيارات للوقـود خـالل الفـرتة املقبلـة : ّوحاجة الواليـات املتحـدة تنمـوا بنمـو اقتـصادها، فعلـى سـبيل املثـال
مليون سيارة تستهلك الوقـود النفطـي  320م سيكون هناك 2030ًليتجاوز تسعة ماليني برميل من النفط يوميا، ويف عام

  .ريكاأميف 

ّس شركة بريتش برتوليوم أن استهالك الطاقة العاملي سيزداد بسبب تزايد عدد السكان وارتفاع مستوى ّويؤكد جون براون رئي
ًاملعيشة، وأكد أن دور النفط سيبقى كبريا بصرف النظر عن الدعوات إىل تقليص االعتماد عليه، واعترب أن الغاز هو الوقود  ّ

  ً.جمال للهيدروجني ليكون منافسا ّ حمركات السيارات، واللين لتشغيّبديل أهم من البنز األفضل لتوليد الكهرباء، وأنه ال

ًإن االنــدفاع احلــايل يف نظــام الطاقــة، إدمــان الثقافــة األمريكيــة علــى الــنفط حتتــاج إىل عقــود عــدة حــىت تتغري،ولــذلك ال غــىن 
ّ، وســيبقى نفطــه هــدفا ســهال لكــل  للواليــات املتحــدة عــن الــشرق األوســط علــى املــدى القريــب ً أعــداء الواليــات املتحــدة، ً

  .وسيبقى نقطة ضعف لعقود طويلة
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ّنغفل أن الواليات املتحدة أنفقت الكثري على تكنولوجيا الطاقة البديلـة، وسـتنفق أكثـر وجبديـة، وهـذا مؤشـر  ومع ذلك، ال
فط كنـدا واملكـسيك على أنه رمبا وعلى املدى البعيد تستغين أمريكا عـن الـشرق األوسـط أو تقلـل االعتمـاد عليـه وتكتفـي بـن

ّوفنزويال وبعض العمالء اجلدد، وتضاعف من االعتماد على مصادر الطاقة البلدية،ولذلك جيب ضرب املصاحل البرتولية يف 
كـل املنـاطق الــيت تـستفيد منهـا الواليــات املتحـدة ولــيس يف الـشرق األوسـط فقــط، فاهلـدف قطـع الــواردات عنهـا أو التقليــل 

  . ّمنها بكل الوسائل

ُاستهداف املصاحل النفطية يشمل آبار إنتاج النفط وأنابيـب التـصدير ومنـصات حتميـل الـنفط والنـاقالت، وكـل مـا يقلـل إن  ّ ّ ّ
ّامــتالك الواليــات املتحــدة للــنفط، ويرغمهــا علــى اختــاذ قـــرارات كانــت تتجنبهــا منــذ زمــن، ويربــك وخينــق اقتــصادها ويهـــدد 

  يمستقبلها االقتصادي والسياس

ّ يف العــراق ليظهـر لنـا مــدى تـأثري العمليـات علـى الــنفط، فقـد تـسببت حـدث ولنتأمـل مـا ّ عمليــة خـالل عـام جتــاوزت 186ّ
 ً حدث وحيدث يف نيجرييا أيضا، حيث أوقفت الشركة النفطية الربيطانية اهلولندية العمالقةستة مليارات مليار، ولنرقب مىت

وطاقتـه اإلنتاجيـة حـوايل  نطقـة دلتـا النيجـر جنـوب نيجرييـا،عمليات التحميل يف مرفأ فور كادوس يف م )رويال داتش شل(
ًوذلك بعد أن قصفت منصة حتميل النفط، وأغلقت الشركة أيضا حقول النفط اليت تغذي املرفأ ً ألف برميل يوميا،380 ّ ُ.  

اهـدين لكـي إن توجيهات الشيخ أسامة واضـحة وصـرحية يف اسـتهداف ا  التوجيهـات ّيطبقـوا هـذهملـصاحل النفطيـة، وعلـى ا
ة للعمليــة، حبيــث تكــون شــاملة جلميــع مراحــل  دا مجــع معلومــات وحــسن اختيــار اهلــدف، ومجــع املــواد اإلعالميــة التوثيقي ّــجي ّ ّّــ ً

  .ّالعملية من التخطيط والتجهيز والتنفيذ

ّأؤكــد علــى أن املتــضرر األكــرب هــو الــدول الــصناعية وعلــى رأســها الواليــات املتحــدةًوختامــا ،  ّ ّ، وأن الــدول يب حاملــة الــصلّ
ا دول  املنتجة ال ّتتضرر كثريا، بل إن الدول املنتجة تستفيد بارتفاع أسعار النفط، ومن ذلك الطفرة االقتصادية الـيت شـهد ً ّ

ًم إثـر قطـع الـواردات النفطيـة، وكـان تـأثري ذلـك علـى الواليـات املتحـدة واضـحا يف تـصريح وزيـر الـدفاع 1973اخلليج سنة  ّ
ّ باستخدام القوة العسكرية ملنع أي خطر نفطي جديد يهدد االقتصاد األمريكي باالختناقاألمريكي شليسنجر ّ. 
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  یحیى بن زاید آل زاید: بقلم 

  ..العراق باألمس  
دلة الباهتـة ًكأنه مل ميض غري يوم أو يومني على ذلك اخلطاب الذي قرأه علج الشؤم وغراب البني كولن باول مثبتا فيه باأل

ًوجــود أســلحة دمــار شــامل مــع األطفــال املليــون الــذين قتلــوا صــربا يف ســجن كبــري امســه العــراق بــسبب نقــص التغذيــة وقلـــة 
للــشك أن العــراق يــشكل خطــورة علــى العــامل بــبعض األنابيــب ) إال(ًاخلــدمات الطبيــة ، لقــد أثبــت العلــج مبــا ال يــدع جمــاال 

هــي اليــوم أنابيــب .. اف بغــداد ومــا بقــي مــن قنــاين دواء احلــرارة واملــضادات احليويــة ، نعــم املهرتئــة واخلــردة املرميــة علــى أطــر
مهرتئة ولكنها قد تصري أنابيب سحرية مثل اليت يف ألف ليلـة وليلـة يطـري عليهـا العراقيـون ليـدمروا العـامل ، وهـي اليـوم خـردة 

ا فتصبح خردة  نووية تلوث البيئة وبالتايل تقتـل النبـات وبالتـايل تقـضي مرمية على أطراف بغداد ولكن العراقيني قد خيصبو
على احليوان وبالتايل ميوت البـشر وهـذا هـو الـدمار الـشامل بعينـه وعلمـه ، وهـي وإن كانـت بقايـا أدويـة خافـضة للحـرارة أو 

ًهــي كلمــات عــسكرية قــد تــستخدم اســتخداما ســيئا ممــا يهــد) مــضادات(، و) حــرارة(مــضادات حيويــة فــإن كلمــيت  د األمــن ً
  .ًايل أيضا تدمري الكرة األرضية العاملي وبالتايل استقرار االقتصاد وبالت

ـرمني  ًكان هذا فصال من فصول مسرحية محقاء بدأت منذ بداية تكون أمريكا نفسها مـن بعـض الـشذاذ وقطـاع الطـرق وا
ا على العامل ، وتريد أمريكا أن يكون الف ل وعـال ولكـن لعـل اهللا جـ..  هذا أحـدها ًمرورا بفصول عديدةصل األخري سيطر

  .ًيريد شيئا آخر غري هذا 
ًبــدأ رئــيس الــشلة جتميــع شــلته مــن احلــواري والــشوارع واملزابــل ، فهــذه بريطانيــا يف املقدمــة مث إســبانيا مث إيطاليــا وهلــم جــرا ، 

 أمريكــا الالتينيــة ، كــل ودخــل يف هــذه الــشلة بعــض حــشرات األرض وبغــاث الطــري ومهــج بــين آدم مــن جماهــل آســيا وأدغــال
  .صليبه ومشى خلف املعتوه الكبري أمحق محل 

ما باهلا الهثة بني هذه !  أليست هذه دولة التوحيد وحامية الشريعة ؟ًوف دولة يبدو أين أعرفها جيدا ،وترى يف آخر الصف
ًالصلبان اليت تتدفق لتحتل بلدا مسلما ؟ ً!  

ا .. نـومهم يف غــرف .. بـدأ النـاس يتحـدثون يف جمالـسهم  حــىت .. ًـأثنـاء الوجبـات ، وبعـد الوجبــات ، وقبـل الوجبـات أحيان
هل تتجرأ هذه الشلة املنحوسـة وتـشعل نـار احلـرب ؟ هـل : النساء يف جلسات الشاي الصباحية واملسائية حتدثن وتساءلن 

  املنهكـة ول لقتـال هـذه الدويلـةًحتتل العراق ؟ أم تراه تلوحيا فقط بقصد التأديب ؟ هل من املعقول أن تتحرك كل هـذه الـد
ً قسم من النـاس مـال إىل رأي وقـسم إىل الـرأي اآلخـر وقـسم مل ميـل وظـل مـستقيما علـى مبـدأ املتابعـة ؟ ماذا تراه سيكون ؟

ً وخصوصا بعد األكل مباشرة -فهو حيس :  حىت الرويبضة ويل العهر كان له رأيه صمت وهو منهمك يف شؤونه اخلاصةوال
الــيت ) إحـساس(ًـ ، ومل يكـن مسـوه مهتما بالقــضية قـدر اهتمامـه بلفـت أنظـار النـاس إىل كلمـة 1ن هنـاك حـرب أنـه لـن يكـو-

                                                
  .!! بل قصف العراق بتصرحيه الشهري الذي أخرب فيه أن إحساسه يقول ليس هناك حربخرج الطاغوت عبد اهللا ق 1
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نعـرفكم ونعـرف آبـاءكم ومـا فـيكم (و) نـشكركم(إىل جانب ) أحس(لقد كانت كلمة يف حمو األمية قبل أيام قليلة وحفظها 
ازال حيــس وحيــس وشــلة الــنحس تــستعد وتتهيــأ  ومــألوىل فهــو يــستعرضها كــل حــني وآنهــي قــضية أيب األحاســيس ا) شــك

ــبط يف مطارا وصــاحبنا حيــس وإحــساسه ــا ، والعلــوج ميلــؤون أراضــيها والــسالح والعتــاد يتــدفقان إىل اجلزيــرة ، والطــائرات 
  .يقول له ليس هناك حرب 

البتدائيـة الـيت ناهلــا أمـا اللـص العجـوز وزيـر الـدفاع فكــان أكثـر حنكـة مـن أخيـه ، كيـف ال وهــو املثقـف صـاحب الـسادسة ا
ـان قبـل أن يرتفـع مثنـه ، ) حمـو أميـة( األول بعرق إبطه بينما أخوه مازال يكافح يف الصف فخـرج وصـرح حيـث التـصريح با

م فرق  ) قهوجيـة(وبتصرحيه تبددت شكوك الشاكني أن قطعان العلوج اليت متأل اجلزيرة جاءت لغرض عسكري واكتشفنا أ
ًجئني الذين سيتدفقون أفواجا مع بداية احلـرب لـو بـدأت ، أمـا املالبـس العـسكرية الـيت يلبـسها ًجلبت خصيصا لضيافة الال

القهوجية فهي ديكور أخذ مـن الفلكلـور الـشعيب إلدخـال البهجـة والـسرور علـى قلـوب الالجئـني بتـذكريهم بـسنوات حـرب 
  .ليج وما تالها من حصار اقتصادي اخل

 لتخـرب 2)تـسرب أعمـاق الـصحراء(ة يف مطاراتنا إمنا هي فرق قهوجية متنقلـة فيهـا منـاظري واكتشفنا كذلك أن الطائرات اجلامث
م مراكز الضيافة الثابتة خلفها بعدد الضيوف فيستعدوا هلم   . بالنزل واملنزل الذي يليق 

 دوي ًمل يطــل احلـــديث عــن هـــذه القــضية كثـــريا فقـــد قطعــت جهـــرية قــول كـــل خطيـــب حينمــا أفاقـــت الــدنيا ذات يـــوم علـــى
 بـدأ . ونـصفها اآلخـر أثنـاء انتباهتهـا القصف وأزيز الطائرات وكرات اللهب الـيت أحرقـت نـصف العـراق أثنـاء غمـضة العـني

  .وتكلم من تكلم وسكت من سكت وكذب اإلحساس وهو كذوب .. ُالقصف اجلوي وقطع الشك باليقني 
ًضا تتـساقط ومـع كــل هـذه التـساقطات فقــد كانـت قــضية واألقنعـة أيــ.. ًوالقنابـل أيـضا تتــساقط .. بـدأ الـضحايا يتــساقطون 

  .ً باخلري قريبا  الثريانومادام الثور األبيض يتلبط يف دمه فلتبشر بقيةساقط شعره أو تساقط دهان بيته ، بعض الناس ت
لــى النهايــة ، وبـدأ اإلعــداد للمرحلــة الثانيــة مــن تطهــري العــراق مــن الــدمار الــشامل بالــدمار الكامــل فاملرحلــة األوىل توشــك ع

وبــدأت عــصابة الــنحس تـــستعد القتحــام العــراق فتحركـــت أكــوام الــصلبان وحتتهـــا مــوج مــن العلـــوج ومازالــت تلــك الدويلـــة 
 آخـذون بأذنـاب - إال مـن رحـم اهللا -بالشماغ والعقال آخذة بأذناب العلـوج ، وعبيـدها آخـذون بـذنبها ، وبقيـة الـشعب 

  .البقر 
الس ويدور يف االسرتاحات ويدور يف املدارس ويدور يف الصباح ويدور يف املساء ، هل بدأ احلديث يدور مرة أخرى يف ا

ًسيتم اجتياح العراق فعال ؟ هل ميكن ذلك ؟ ولكن ماذا عن جيش العراق ؟ هل سيستخدم صدام أسلحة الدمار الشامل 
  ا الداعي لكل هذا ؟ًأم سيقرر االنسحاب الشامل ؟ وهل هناك أسلحة دمار شامل أصال ؟ إن مل يكن فم

ا للـــص  ـــودار احلـــديث ودار ، ومل خيـــرج علينـــا أبـــو األحاســـيس هـــذه املـــرة ليخربنـــا مبـــا ميليـــه عليـــه إحـــساسه ، ومل نـــسمع كالم ً
  .العجوز ولعله اآلن مشمر عن ساقيه وذراعية متحزم يف وسطه معتمر بشماغه يساعد فرق القهوجية على عملها 

                                                
ًقال سلطان كالما قريبا من هذا قبل قصف العراق 2 ً.   
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ى حينما نام الناس تلك الليلة على اجتياح العراق وبـدأت شـلة الـنحس تعيـث  يف قطعت جهرية قول كل خطيب مرة أخر
شـيخ مـسن قتـل مـع أحفـاده لـة برائحـة الـدم وانتهـاك العـرض ، ًالعراق فسادا ، وبدأت املآسي تتدفق من أرض الرافدين حمم

   .هدم بيت على من فيه .. ت شريفة أهين.. اغتصبت عفيفة .. 
 فهـذا اســتطاع .وان واألسـود تــارة أخـرى  يتفــنن يف نـشر تلـك الــصور بـاألبيض واألسـود تــارة ، وبـاأللوبـدأ اإلعـالم يف العـامل

التقاط صورة ألربعـة أشـالء وجثـة ، وذاك الـتقط صـورة ألربـع جثـث وأشـالء بغـري حـساب ، وثالـث كتـب قـصة أربعـة منـازل 
 الشريعة دخلت السباق ولكنها دخلته بصورة حىت دولة التوحيد وحامية . حساب مهضومة يف كل منزل جثث وأشالء بال

 واللـص العجـوز يـستقبل األضـياف مـن لطاولة وتقتلهم من حتـت الطاولـة ،فهي تنعى الضحايا من فوق ا) المية..تسـ..اسـ(
  .والصواريخ تضرب .. وأبو األحاسيس حيس ، والطائرات األمريكية تقصف من خلف الكواليس .. أمام الكواليس 
  ..حلمية والغرية وهنا  ، ومع االستمرار يتسع ، ومع االتساع تضيق صدور أهل االدمار يستمر

 إنـه حـديث مـن نـوع آخـر تـشم فيـه رائحـة الـدم وتلمـس ، ولكنه لـيس كاألحاديـث الـسابقة ،يبدأ حديث آخر يف الدوران 
  . القصف وترى فيه أشالء الضحايا فيه حرارة

هل نكتفي باملـشاهدة ؟ وهـل يكفـي مـع املـشاهدة الولولـة والنـواح ؟ وهـل تـربأ هل نظل مكتويف األيدي واألرجل والعزائم ؟ 
م ؟ ما احلل ؟ ذا ؟ وهل تربأ ذمة أهل العراق مبثل هذا لو كانوا مكاننا وكنا مكا   ذمتنا 

ك خـري مـن أن املهم أن يرد الصاع على من كالنا إيـاه فـذل.. أن نرد الصاع ولو باملد ، ولو بنصف املد ، ولو بربعه : احلل 
  .يكيلنا ونسكت 

وهنــا يبــدأ حــديث آخــر يــدور ، لــيس كــاألول وال كالثــاين ، حــديث حتــس فيــه اخلــسة ، تــرى أحرفــه مطأطئــة ناكــسة ، تــسري 
  :كلماته القهقرى ، وتنزل مجله وال تصعد 

صاع بــصاعني ، فـــال الــ: ال تتهــوروا ، ال تتــسرعوا ، مــا هــذا الــذي تقولــون ؟ يــرد الــصاع مبــد ؟ القاعــدة العلميــة تقــول  -
تنساقوا وراء عواطفكم ، تريثوا وتأنوا ، فنحن ليس لدينا إال صـاع واحـد وال بـد مـن الرتبيـة والتزكيـة حـىت تتكافـأ القـوى 

ما    ) .مصاحل(ـنا دين الـ)هم(هكذا تقتضي املصلحة ودينـ.. وتتعادل األصواع ومنلك صاعني فنرد 
 ..ولكن األعراض تنتهك  -
 على درء املفسدة ، واملكتسبات الدعوية أهم من األعراض ، مث هل كانت أول أعراض انتهكت حفظ املصلحة مقدم -

ا انتهكت أصال ؟  ً؟ بل وما أدراكم أ
 .رأينا ذلك  -
 .لعلكم كنتم حتت تأثري احلماس  -
 .رآه غرينا  -
 .سحر مستمر  -
 ..الدماء  -
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 ..) .ًدما ال يزال يف فسحة من دينه مامل يصب (هاه ، إال الدماء فإن املرء  -
 ) .ًحراما(.. -
 .حنن : ولكن تقدير احلرام من اختصاص ذوي احلجى ، وتعريف ذوي احلجى يف الفقه هو  -
م  -  .إخواننا يفتنون يف دينهم وال بد من نصر
 .ذوو احلجى : وتعريف األمة يف الفقه هي .. ال تفتأتوا على األمة  -

ًألعـراض يـدور يف العـراق أيـضا ولكـن دورانـه كـان أسـرع ، ومعهمـا يف بينما كـان النقـاش يـدور كـان القتـل والـدمار وانتهـاك ا
كانت صغرية بادئ األمر ال تلفـت النظـر ولكنهـا كـربت حـىت صـارت تـرى بـصعوبة ، مث كـربت .. نفس املدار ولدت نقطة 

ا كلمة من أربعة أ ا كلمة ولو اقرتبت أكثر لوجد ج ، هـ : (حرف حىت صارت ترى نقطة صغرية ، ولو اقرتبت أكثر وجد
ا كانت سليمة ) ، ا ، د ا تنمو منو الصحيح املعاىف وأن والد   .وهذه الكلمة تتعاظم وتكرب وتزداد بشكل يؤكد أ

قــدام الالجئــني اهلــاربني بــدأت حــدود العــراق الرمليــة تــزدحم بآثــار األرجــل املتجهــة إىل الــداخل بعــد أن كانــت متتلــئ بآثــار أ
امــة مرفوعــة ،  وكــل خطــوة داخلــة متللخــارج ، حــو خطــوة خارجــة ، وكــل داخـــل يعيــد األمــل يف نفــس خــارج بعــودة قريبــة و

مـن أهـل العـراق نفـسه كـل قـد عـزم علـى اجلهـاد ومـا هـي ) الـداخل(والتقت أفواج الداخلني من اخلارج بأفواج الداخلني من 
  .إال هنيهة وقتل من قتل وأسر من أسر وجنا من جنا 

  :مي يتكرر مرة أخرى ويبدأ احلديث البائس القد
  ماذا استفادوا ؟ -
 .ًاجلنة اليت وعد الرمحن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا  -
 هل يقف أمام أمريكا أحد ؟ -
 " .إن تنصروا اهللا ينصركم ويثبت أقدامكم : " بل هل يقف أمام اهللا أحد وهو القائل  -

هــذه آثــار شــهيد ، .. جل احلافــل آلثــار مــن ســبقهم واســتمرت األقــدام تطبــع آثارهــا علــى حــدود العــراق فتــضيفها إىل الــس
  .وتلك كذلك ، أما هذه فألسري صابر حمتسب واليت إىل جوارها لشخص بني إحدى احلسنيني واهللا يتواله 

أهل القيافة يقولون قد تكون ألسد ، وأهل املعرفة يقولـون بـل هـي لرجـل .. ًهناك بني تلك اآلثار ترى آثارا ليست كاآلثار 
ـا ألسـد ولرجـل وأليب مـصعب الزرقـاوي أيـضا ، أما ا ا تتحدث عن نفسها بنفـسها فتخـرب أ كانـت آثـاره . ًآلثار نفسها فإ

ـــا ستـــستمر حـــىت يكـــون امتـــدادها علـــى رقـــاب األمريكـــان وحلفـــائهم  شـــارقة مـــن األفـــق وغاربـــة يف األفـــق اآلخـــر ، حتـــس أ
  .ة ولرسوله وللمؤمنني ولكن املنافقني ال يعلمون وما ذلك على اهللا بعزيز ، وهللا العز.. واملسبحني حبمدهم 

  ..العراق اليوم 
وهكــذا بــدأ الــدوالب يــدور .. تــسعة ومــثلهم جرحــى .. ثالثــة وجــريح يف الرمــادي .. اثنــان يف بعقوبــة .. قتيــل يف الفلوجــة 

ْوحيــصد ، ولكــن ســحنة الــضحايا الــيت كانــت إســالمية تغــريت هــذه املــرة ، لقــد أصــبحت تــرى الــصرعى شــ قر الــشعور غــرب َ
  .الوجوه زرق العيون على وجوههم قرتة تكون على وجوه عبيد الصليب وعبيد عبيده 
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 يط بالعامل من حميطه إىل حميطه ،ولكنها هذه املرة اتسعت لتحراها للمرة األلف بعد املليون ، بدأت دائرة احلديث تأخذ جم
ا ؟ مــن أبوهــا القريــب ومــن جــدها البعيــد ؟ فقائــل مــا هــذه العمليــات ؟ مــا املــراد منهــا ؟ مــا نــسبها وإىل مــن تن تهــي شــجر

ا وال ترى ، وقائل مرتز   . فلول بعث ومرتزقة وجن قة ، وقائل جن ، وقائل هم كلهم يلحقها بفلول البعث اليت يسمع 
اهدين ؟ ما بال ُأسد اهللا اليت التقت أفواجهم من الداخل واخلارج ليس هلا يف احلديث ن   صيب ؟ لكن ما بال ا

م فهم ينفون  اهـدين .. أما األمريكان وأذنا ـم خيـشون وخيـافون ويرهبـون ألـف مـرة أن تلحـق تلـك العمليـات با ُينفـون أل
ا ، فيــوم واحــد أو بعـضه يعــيش فيــه جنــودهم وهــم  ـا كــذلك ولكــن ليحرمــوهم منهــا ولـو إعالمي ًــوهـي كــذلك وهــم يعلمــون أ

ــا ســحابة صــيف وتنقــشع حيلمــون أن هــذه العمليــات للبعثيــني أو غــ مكــسب وأي مكــسب وإن كــان إىل الــزوال .. ريهم وأ
  .ًوالعفاء عاجال غري آجل 

كــذلك ، اإلســالم ديــن ) إال( وهــل اإلســالم ديــن قتــل وذبــح ؟ معــاذ اهللا أن يكــون فهــم ينفــون ،) الميــون..تــسـ..االســـ(أمــا 
ُحــىت وإن ســـفكت ..  كــرمي والعــرض بدلــه عــرض حــىت إن انتهكــت األعـــراض فاملــسامح.. رمحــة ، ديــن ســالم ، ديــن رأفــة 

ًالـدماء فالـدم مـا هـو إال سـائل ثلثـاه مــاء والثلـث ألـوان فهـل يـستأهل هـذا الغــضب واحلنـق ؟ ولـيكن غاليـا فكونـه يـسيل مــن 
 تـسعنا وتـسعهم والـضيق يف النفـوس ،حـىت وإن اسـتبيحت األرض فـاألرض .. طرف واحد أهون مـن أن يـسيل مـن طـرفني 

ب   .حىت وإن زال اإلسالم فالتقوى هاهنا ال يزيلها شيء ها مطلوب ، ت األموال فاألموال وسخ الدنيا والزهد فيحىت وإن 
  .وأما من عدا االستسالميني واألمريكان فقد نفى وكل حبسب خبثه أو جهله أو محقه 

لوج األبرياء الذين مل يكن العشرات من الع) ضحيته(ومرة أخرى تنقطع دائرة احلديث على دوي انفجار استشهادي يروح 
م انتهكوا العرض واحتلوا األرض وسفكـوا الدم وحاربوا الدين  فيا لإلرهاب ما أشد وحشيته ، ال يـدع ) فقط(ذنبهم غري أ

ًبريئا معاهدا مستأمنا إال ويطوله  ً ً.  
اهـدون وإن رغمـت أنـوف وامحـ لقـد أفـاق , رت وورمـت لقد أعلن االنفجار عن نفسه باخلط العريض أن من قـام بـه هـم ا

م من حلمهـم اجلميـل الـذي يـرون فيـه اجلهـاد سـحابة صـيف تنقـشع لـريوا فـوق رؤوسـهم سـحابة شـتوية  األمريكان وملحقا
َســوداء تتمــدد يف مســاء العــراق وتــزداد ليــصيبهم منهــا الرعــد والــربق والــصواعق والــربد ويــصيب املــؤمنني مــن غيثهــا مــا تــربد لــه 

  .فاحلمد هللا الذي ينشئ السحاب الثقال وله الفضل من قبل ومن بعد ور ويبل به الصدى ، تشفى به الصداألكباد و
م وعمالؤهم يتساقطون  مع إشراقة مشس كل يوم وأفوهلا يشرق للمؤمنني أمل ويأفل للعلوج آمال ، وهاهم األمريكان وأذنا

ب الرياح ، وقد هبت رياح  على أرض الرافدين لتقتلع معها العشـرات ) اجلهاد(كما تتساقط أوراق اخلريف الذابلة حينما 
ـرمني األبريـاء(ضـد ) اإلرهـاب املتـوحش(وهـاهي اليـوم صـور .. من األوراق الصفراء  تتـدفق ، فهـذه صـورة علـج وأشـالء ) ا

 أخـرى ًزميله ، وهذه صورة علج يبكي علجا آخر ، وهذه صورة لقطيـع علـوج قـد جيفـوا وأنتنـوا ، وبـدأ اإلعـالم يتـسابق مـرة
  .على النشر فما أسرع انتقام اهللا من شلة النحس والتعس 

أو .. آثــار متجهــة للخــارج .. هــاهي حــدود العــراق متتلــئ مــرة أخــرى وتكــتظ باآلثــار ولكنهــا هــذه املــرة آثــار مــن نــوع آخــر 
ا آثار بساطري عسكرية أمريكية    .باألصح هاربة للخارج ، إ
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ا ، ً وأوراق اخلريــف تــزداد تــساقطا ، وكــان مــن بــني تلــك الريــاح ريــح كانــت نــسائم خفيفــة ًــبــدأت الريــاح املومسيــة تــزداد هبوب
ـب علـيهم لتعـصف  ًفأنشأها اهللا بقدرته رحيا عاصفا ، فبدأ احلديث يكثر عن هذه الريح اليت ال يدري أعداء اهللا مـن أيـن  ً

م ومـرة عـن مشـائلهم ومـرة تقـص فهم مـن فـوقهم ومـرة تقـتلعهم مـن حتـت أرجلهـم بأرتاهلم وقوافلهم ومراكزهم ، فمرة عـن أميـا
ا ريح . .   ) .التوحيد واجلهاد (إ

ًلقد سخر اهللا لقطعان العلوج ليوثا موحدين اختذوا اجلهاد منهجا وطريقا ، إذا زأروا متىن العلوج لو سكتوا وإذا سـكتوا متنـوا  ً ً
م إذا زأروا أغاروا وإذا سكتوا خططوا إلغارة    ..لو نطقوا أل

د شفى اهللا صـدور املـؤمنني مـن شـلة الـنحس الـيت مجعهـا املعتـوه األكـرب خلفـه ، وهـاهو صـاع األمريكـان يـرد هلـم بقـالل ها ق
ليـــوم رد الكـــرام هجــر وهللا احلمـــد ، فمـــا بـــال املنبطحـــني غاضـــبني ؟ أمل يقولـــوا ال بـــد أن يكـــون الـــصاع صـــاعني وهـــاهو يـــرد ا

  فما بال أنوفكم حممرة ؟بصاعني وزيادة ، 
ــبن ــــ ــــ ـــــ ــنافث ــــ ــــ ــــ ـــل أسـيافــ ــــ ــــ   ا نقبـــ

ـــالعراق ــ   لـــــتعلم مـــــصر ومـــــن ب
ـــــت ــــي أبيـ ــ ـــــت وأن ـــــي وفيـ ــ   وأن
  ًومـــا كـــل مـــن قـــال قـــوال وفـــى

  

ـــاء الـــــعدا   ـــن دمـ   ونمــــسحها مـ
ــــفتى ــي الــ ـــم أنـــ ـــن بالعواصــ   ومـ
ــوت علــــى مــــن عـــــتا   وأنــــي عتــ
  ًوال كــل مــن ســيم خــسفا أبــى

  
م ، فلتعذرونا فهذا ما ال نستطيعه أظن أصل املشكلة عندكم أنكم تعشقون االنبطاح وتودون لو انبطحت األمة كلها مثلك

، انبطحوا أنتم وليهنكم انبطاحكم أما حنن فقد رفع اهللا هاماتنـا بدينـه وهللا الفـضل واملنـة نـسأل اهللا أال يزيغنـا بعـد إذ هـدانا 
  .وأال يكلنا إىل أنفسنا وال إىل أحد من خلقه طرفة عني وال أدىن من ذلك 

ًبوبــا ويتــسع نطاقهــا فتقتلـع مــا وقــف يف طريقهــا ومــا مل يقــف مــن األوراق ، تعــصف تــزداد ه) التوحيــد واجلهــاد(هـاهي ريــاح 
بشجرية الكفر األصلي تارة وبأختها شجرية الردة تارة أخـرى ومهـا يف أصـل الكفـر سـواء وإن ورمـت أنـوف الـذين يعـصمون 

ًكفـارا مـن وراء احلـدود وكفـارا مـن داخـل : دم الكافر جبنسيته فيجعلون الكفار صـنفني  :" احلـدود ، واهللا جـل جاللـه يقـول ً
  " .قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 

ًتــزداد الــريح هبوبــا وتــزداد أنــوف الــشانئني ورمــا فقــضية القتــل قــد تستــساغ علــى مــضض ومــادام القتــل واقعــا ال حمالــة فلــيكن  ً ً
ــة مهذبـــة ، لـــيكن بطريقـــة حـــضارية ،بطري ـــرم املـــسكني بـــسكنيقـ ــافر ا ســـكني يـــا ســــفاحني ؟ !  ؟ أمـــا أن تزهـــق نفــــس الكـ

  وختطفونه قبل ذلك وتنشرون صوره وهو يستجدي الرمحة والشفقة مث تضيق قلوبكم عن أن تشفقوا عليه ؟ 
ًلقد سبق الرد على مثل هذه التفاهات قبل وجودها ، وكفى باللباس الربتقايل الذي يكسوا كل أسري ردا كافيا شافيا  ً أال .. ً

 األسـر املهـني ، وسـب الـدين ، والتقييـد ، واحلـبس يف زنـازين ً؟ أال يعيـد إىل أذهـانكم شـيئا ؟يذكركم اللون الربتقايل بـشيء 
معرضة لعوامل التعرية ، الضرب والعذاب اجلسدي ، التعرض للعرض والشرف ، ومنظر إخواننا أسرى كوبا وعلى وجوههم 

دع للــشفقة مل يتـسع قلبـه للـشفقة علـى أهــل آثـار مـا سـبق مـن عــذاب كـل هـذا اختـزل يف هـذا اللــون الربتقـايل ليـصفع كـل مـ
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مــرة مبـا ارتكبــه أعـداء اهللا حبــق اهللا جـل وعــال مـن الكفــر ، ومـرة مبــا : يــصفعه مـرتني .. اإلسـالم واتــسع للـشفقة علــى جمـرمني 
  .ارتكبوه حبق أوليائه من القتل والتشريد والتعذيب 

ًمسعنا بأسلحة الردع كثريا ، وقرأنا عنها كثريا ، ورمبا حت كانت النار البيزنطية واملنجنيق يف القدم أسلحة .. ًدثنا عنها كثريا ً
ردع تصل الذراع القصرية فتطيلها حىت تدل احلصون وحترقها من داخلها ، كانت قوة مقذوفة ترعب العدو املقابل وتردعه 

ًه التقنية مهما كان ضعيفا ، عن كثري مما ميكنه فعله ، وجتعله يفكر مرات ومرات قبل حماولة املناورة مع عدو ميلك هذ
ا ، تطورت هذه  كانت قوة تعمل ولو مل تستعمل وتؤدي دورها بدون حتريكها بل لعلها ال تؤدي دورها إال يف خماز
األسلحة فصارت مدافع تقذف بكرات حديدية تدك وتدمر وخترب ، مث تطورت مرة أخرى فصارت صواريخ تقطع 

والدولة اليت متلك .. توصل الدمار معها إىل بلد مل يكن يبلغ إال بشق األنفس املسافات اليت كانت تقاس باألشهر ف
ًالصواريخ متلك جيشا إضافيا ، مث تطورت الصواريخ من العادية اليت حتمل رؤوسا متفجرة إىل العادية اليت حتمل رؤوسا فيها  ً ً ً

ي ، مث تطورت الصواريخ فصارت ذكية وغبية ، فهذا رأسه نووي وذاك جرثومي والثالث كيماو.. أنواع وأشكال من الدمار 
ًمث متدد مؤشر أسلحة الردع أفقيا بعد أن كان يتمدد رأسيا فاجتهت الدول إىل األسلحة النووية بأشكاهلا وصارت كل دولة  ً

ا يف ذلك ، مث بدأت ا    .ألسلحة تعانق علم اإللكرتونيات تسابق جار
ًأفقيا ورأسيا انقلب مفهوم الردع رأسا على عقب مث عقبا على رأس حني بمث بعد كل تلك السنني من التطور والتمدد  ً ًِ ِ رز ً

سالح جتاوز القوى النووية والذرية واخلنفشارية ليقذف اهللا به الرعب يف قلوب العلوج على السطح سالح ردع إسالمي ، 
ًمشرقا ومغربا  ا سكني بعشرين رياال جتدها عند حمالت األواين .. ً   !!ًإ

 ، لقد أعدت للسكاكني اعتبارها ، لقد بدأنا نرى يف  وتقبلك اهللا يف عداد الشهداءرك أبا مصعب يا إمام الذباحنيهللا د
ًحمالت األواين وحوهلا وجوها ما كنا نراها إال عند أماكن بيع السالح وتداوله ونراها أحيانا تسرتق النظر إىل بيوت بعض  ً

م ونراها يف الصفوف  األوىل أيام اجلمعة ال أجرها اهللا ، مل يعد للسالح النووي تلك القيمة اليت كان املطلوبني وسيارا
ْميلكها ، لتلوح به أمريكا بعد اليوم ملن شاءت مىت شاءت فتلوحية واحدة من سكني أيب مصعب اليت تبلغ من الطول  ّ ِ

ٍنصف مرت إال قليال تكفي لضمان قدر كاف من الردع ألعداء اهللا بإذن اهللا ، سك ني أيب مصعب سالح ذكي ال يدمر ً
ًمنشأة وال يهلك حرثا وال نسال بل توجه إىل رقبة واحدة وال يتجاوز نطاقها التدمريي بضعة ملليمرتات يف رقبة أحد العلوج  ً

ا تقضي على ملوثات ) صديق للبيئة(، سكني أيب مصعب سالح  ال يلوث وال ينتج عنه خملفات كيماوية يلزم دفنها بل إ
م املرتدين ، سكني أيب مصعب سالح دمار شامل البيئة يمن عليه وكالة الطاقة ) كامل( احلقيقية من الكفار وإخوا ال 

الذرية وال وكالة األنباء الفرنسية وال خيضع التفاقية حظر االنتشار النووي وال يؤثر فيه إال عيد األضحى حيث يرتفع سعره 
: ً رياال ، سكني أيب مصعب سالح اسرتاتيجي يعمل على حمورين 20لغ سقفه ليعود بعد ذلك إىل سعره العاملي الذي يب

حمور القتل املباشر وحمور التأثري النفسي الذي يفوق تأثري القنابل النووية يف األبدان فاألخرية ينقطع أثرها بعد كذا وكذا 
التكلفة خفيف احململ ليس هلا سالح ًجيال أما هي فيزداد أثرها مع كل جيل من العلوج ، سكني أيب مصعب سالح قليل 

  .مضاد فيما نعلمه واهللا أعلم ، أسأل اهللا أن يطرح يف سكني أيب مصعب الربكة وأن يكتب له أجره وأجر من عمل بعمله 
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منت شجرة اجلهاد يف العراق وترعرعت ، واجلهاد شجرة مباركة كالنخلة تنبت إىل جوار أختها فإذا منتا وطالتا وبسقتا يف 
عيد خضرة اء تشابكت فروعهما والتقت أصوهلما مث اتصلتا بغريمها مما جياورمها فصارت غابة واحدة يراها الرائي من باهلو

 واحد والفرع متقارب واملنشأ واملسعى واحد ، أما اجلىن  فيها واألصل تكون خنلة واحدةكيف الواحدة كالنخلة الواحدة ، و
ٌء ويف كل خري فطعوم شىت وألوان عديدة فيها شفاء وغذا ٍّ.  

وجتتمع الرايات وتتوحد   واجلزيرة كلها بلد واحد ،العدو واحد ، والدين واحد ، واهلم والعزم واحد ، وأفغانستان والعراق
اهدين ليعلن بعد ذلك والدة اخلالفة اإلسالمية ممثلة بدولة  الصفوف هنا وهناك مع القاعدة لتشكل جملس شورى ا

اهدون شوكة واحدة يف حلق العدو  وسالحا دة أمري املؤمنني أبو عمر البغدادي حفظه اهللالعراق اإلسالمية بقيا ً ليصبح ا
ًواحدا موجها إىل حنر أمريكا بأرض الرافدين األبية  ً.  
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اهــد بعــد أن كثــرت اإلدعــاءات والقــصص يف ســرية القائــ وبطلــب منــه أجريــت هـــذه كـــريم التهــامي المجــاطي د ا
  .  املقابلة معه يوضح فيها سريته اجلهادية ويوضح بعض اإلدعاءات اليت نسبت له ، فنبدأ باللقاء معه 

  ؟ )البلد، النشأة(، ونبذة شخصية  االسم الكريم/ 1س

                                                
اطي 3   هـ1426 تقبله اهللا والذي أستشهد يف معركة الرس عام  بعدة أيامهذه اللقاء مت قبل استشهاد أخونا كرمي ا

روا جزيرة العرب من المشركين والزنادقة والملحدين ِّهَوط, والتهابوا العسير, فواصلوا المسير 
ِوال تهنوا في ابتغاء (قال اهللا تعالى. تهنوا وال َ ِْ ِ ُ َِ َ اْلقوم إن تكونوا تألمون فإنـهم يألمون كما تألمون وتـرجون َ َ َ َُ َْ َ ُ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ََ َ َْ ْ َْ َُ َّ ِ َِ ُْ ِْ

ِمن الله ما َّ َ ًيـرجون وكان الله عليما حكيما ال  ِ ًِ َ ُ ََِ ُ َّ َ َََ ّنكم كثرة المخذلين والمخالفين فقد قال رسولنا َّ وال يغر.)ْ
متي يقاتلون على أمر اهللا أتزال عصابة من  ال” :- كما في صحيح مسلم - عليه الصالة والسالم 

 كما قال ةفنقول للطاغي. “يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك قاهرين لعدوهم ال
َقالوا لن نـؤثرك على ما(: المؤمنون من قبل ََ َِ ْ ُ ْ َ ُ ِجاءنا من الْبـيـنات والذي فطرنا فاقض ما  َ ْ َ َ َِّ َََ ِ َّ َ ِ َ َ ََ ََّأنت قاض إن  َِ ٍِ َ َ َما ْ

َتـقضي هذه اْلحياة الدنـيا َ َْ ُّ َ ِ ِ َ ِ ْ َ(.                                             
  حفظه اهللا ) أسامة بن الدن ( قاله الشيخ         
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ـاطي  : االسـم   يف الــدار البيـضاء مــن أب مغــريب وأم ُتشم وعـ1967ت يف الربـاط ســنه ولــد) ليـاس املغــريبإأبــو (كــرمي ا
  .ها ُأمت الطب يف فرنسا ومل تفرنسية ، درس

حاوال أيب وأمي أن يربوين تربية طيبة كما زعموا بدون أن يعلمونين أركان اإلسالم والعمل به حـىت صـارت روحـي فارغـة مـن 
 وال عبــادة وال تقــوى رغــم حنــان  أمــي وطيبتهــا و اعــرتاف ذكــر اهللا وتقــوى اهللا واإلنابــة إليــه ، كــربت يف منــزل ال صــالة فيــه

ــا امــرأ  طيبــة صــادقة يف أعماهلــا و اعرتافهــا بــدين اإلســالم أنــه ديــن احلــق وهــي مــن أصــل فرنــسي وكانــت نــصرانية ةالنــاس بأ
 مــسلم وكــذلك صــدق أيب يف معاملتــه مــع اآلخــرين وكراهيتــه للغــش ولكــن اعرتاضــي علــى عــدم التزامــه يف الــدين وهــو مغــريب

  .، واعرتاضي الشديد لعدم قيامه بالصلوات املفروضة 4األصل
وأذكـر بـأنين كنـت أسـتحي يف اجلاهليــة وأحلـم حبيـاة أفـضل و أكــره الفـساد كنـا حنـب أمريكــا ونتمـىن أن نعـيش فيهـا ونكــون 

 مــن العــرب وخاصــة وأصــدقائي يف فرنــسا كــانوا.. مــنهم وملــا كنــت ألتقــي بغــربيني كنــت أدافــع عــن اإلســالم وأنــا بعيــد عنــه 
  .احملبوبني لدي كانوا من أفغانستان نعيش مع بعض يف حالة من الضياع 

   ؟كان السبب في هدايتكمتى التزمت ومن  / 2س
ا قبل هي اليت جعلتين أحبث عـن احلـق سـنوات طـوال حـىت وجـدت الطريـق الـسليم والـسالك إىل كـل  وهذه احلال اليت ذكر

ُم قـصف أمريكـا علـى جمتمـع مـسلم يقتـل فيـه النـساء 91ر إىل اإلسـالم ملـا رأيـت يف سـنه خري وهو الدخول من الردة والكفـ
ًواألطفـال وملــا رأيــت امــرأة مــسلمة أرادت أن تلـبس اخلمــار فمنوعهــا يف عملهــا وطردوهــا وأنـا أدافــع عنهــا وال أعلــم شــيئا يف  ُ

ْديــن اهللا ، فبــدأت أصــلي وألتــزم بــديين واحلمــد هللا الــذي هــدانا ومــا كنــا  ِلنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا فاحلمــد اهللا علــى نعمــة ُ
اإلسالم واحلمد هللا على معرفة حقيقة هذه األرض وهذا البشر واحلمد هللا على معرفة خالقنا اهللا سـبحانه وتعـاىل واكتـشاف 

ًكل ما كان علينا مـن غمـوض وشـكوك يف هـذه الـدنيا ، فكنـا نعـيش كاألنعـام أو أضـل وكانـت حياتنـا نومـا وأكـال ً ونكاحـا ُ
ُوعمال دون أن ندري مـا ينتظرنـا يف اآلخـرة مـا هـو الـسر بعـد املـوت ؟ وملـاذا خلقنـا ؟ وملـاذا نعـيش ؟ وملـاذا منـوت ؟ وهكـذا  ً
ًتــساؤالت حــىت جــاءت اهلدايــة املباركــة مــن عنــد رب العــاملني وال أنــسى زوجــيت الــصاحلة الــيت كانــت ســببا مــن أســباب هــذه 

ـا علـى أسـاس أن حيفـظ اهللا ديـين وعرضـي 24قـت اهلداية فكان عمـري يف ذالـك الو سـنه وبعـد شـهر مـن التزامـي تزوجـت 
تمعات الضالة قليلة التدين جيروننا إىل الكفر والردة والعياذ باهللا حىت نـرتك صـالتنا وعبادتنـا هللا الواحـد األحـد ،  من فتنه ا

ر االلتــزام غريبــا وصــارت اللحيــة واحلجــاب غريبــة نعــم جمتمعنــا أصــله اإلســالم ولكــن اليــوم صــار اإلســالم غريبــا عنــدنا وصــا
وصارت الصلوات املفروضة مخس مرات يف اليوم غريبة وصار الـذهاب إىل املـسجد والـزى اإلسـالمي غريبـا واحلمـد هللا علـى 

  .حفظ اهللا لعقيدتنا وثباتنا على هذا الدين 
  إلى أرض البوسنة ؟   ما هو سبب التحاقك بالمجاهدين في أرض البوسنة ؟ وكيفية دخولك  / 4س

إبـــادة الـــشعب " ً م ســـافرت إىل فرنــسا للتجـــارة ووجـــدت عنـــد إخـــواين يف اهللا هنــاك شـــريطا أمســـه 92بعــد ســـنه أي يف عـــام 
وهذا الشريط كان سبب التحاقي بإخواين البوسنيني يف البوسنة فذهبت وشاركت يف تأسيس مدرسة ومعسكر هلم " البوسين
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م إىل بلدي ألجل أن أهاجر بـأهلي حاملـة وولـدي الـصغري 93يب العسكري فلما رجعت سنه لتعليم القران والدين وللتدر
أنقطع الطريق ، ويف ذالك الوقت قامت القوات الكرواتية بالقتل والتضييق واالعتقـال إلخواننـا املـسلمني مـن ) ستة أشهر (

احلدوديـة ) mostar(ّي يف مدينـه مـستارالعرب والبوسنيني فحاولت الدخول وحـدي خـالل هـذه الفـرتة املتأزمـة فقـبض علـ
ُمــع البوســنة نــصفها يــسكنها املــسلمني والنــصف البــاقي يــسكنها النــصارى الكــروات فــسجنت مــع  املــدنيني مــن الرجــال يف 
مطار مستار وكـان هنـاك سـبعه آالف مـن األبريـاء مـن الرجـال والنـساء واألطفـال فمـرت علـي األيـام حفظـين اهللا فيهـا وكـان 

عاصــمة كرواتيــا وطــوال مــدة الــسجن ) zagreb(ق املــسئول العــسكري للــسفارة الفرنــسية يف مدينــه زقــرب فرجــي عــن طريــ
 اهللا منهم وبعد ذلك جهـزت نفـسي للـذهاب إىل أفغانـستان فـذهبت -أخفيت بأنين مسلم فكانت أصلي بعيوين فنجاين  

 قتـال الـروس يف منطقـة خوسـت وبفــضل الـيت أســسه الـشيخ عبـد عـزام رمحـه اهللا أيــام" خلـدن "م ودخلـت معـسكر 94سـنه 
اهللا متكنــت مــن أخــذ الــدورات كلهــا وبــدأت حيــاة جديــدة حيــث أصــبحت جنــدي مــن جنــود اهللا بعلمــي الــشرعي البــسيط 
ِوعلومي العـسكرية ، ففهمـت مـا هـي هـذه األمانـة أن أكـون جنـدي مـن جنـود اهللا وكيـف أنـصر هـذا الـدين بـالعلم والـدعوة 

  .املغرب واجلهاد وبعدها رجعت إىل 
ًأما دخويل إىل البوسنة كان غريبا كانت قافلة مكونة من ثالث سيارات  مليئة باملواد الغذائية املعلبة واملالبس مع ستة ) فان(ّ

من العرب مستعدة للدخول من فرنسا إىل البوسنة عن طريق إيطاليا وسلوفينيا مث كرواتيـا مث البوسـنة وهـم يف رحلـتهم الثانيـة 
 فرنـسية وواحـد تمعهم للجهاد للبوسنة فوجدت أثنني من األخوة من أصول جزائرية فدخلنا حنمل جـوازارفضوا أن أذهب 

َِمــنهم قــد تــدرب يف أفغانــستان وكــان يرتــدي يف هــذا الــسفر زي أفغــاين ، أذكــر كانــت أمنياتنــا ضــعيفة حينهــا ، فوقفونــا يف  ّ
ــا خمــدرات والقافلــة الــيت كنــا نتبعهــا ذهبــت بعــد توقيفنــا حــدود إيطاليــا ووجــدوا كميــة كبــرية مــن األدويــة وكــانوا يعتقــدو ا بأ

  .وصرنا لوحدنا 
منعونا مرتني من دخول سلوفينا فعزمنا فدخلنا يف املرة الثالثة من طريق آخر بعـد دفـع مبلـغ مـن املـال ووجـدنا يف طريقنـا إىل 

مـن عبورهـا رغـم أننـا عـرب ورغـم لبـاس  نقـاط تفتـيش عـسكرية وبفـضل اهللا متكنـا 10وسط كرواتيـا ) split(مدينة سبلت 
األخ وحــىت التحقنــا يف مــضافة يف ســبلت فبقينــا بعــض األيــام ورأينــا جمموعــات مــن الــشباب وحنــن مل يــسمح لنــا بالــدخول 

وكـان الـسفر متعبـا ) pazaric(ًفانطلقنا بدون دليـل واتبعنـا طريقـا يف اخلريطـة حـىت وصـلنا إىل البوسـنة إىل مدينـة بـازارتش 
فني وجدنا طول الطريق من الصباح إىل الليل آثار احلرب وكذلك مررنا على مناطق مسعنا فيه إطالق النار ومنطقة وكنا خائ

يقنص فيها السيارات والشاحنات فنجانا اهللا من ذلك ويف أول نقطة بوسنية فرحنا بالعلم البوسين وبرؤية اجلنـود البوسـنيني 
 فكانــت فــرحتهم أكــرب بلقائنــا ويف الليـل وصــلنا إىل هــذه املدينــة الــصغرية املظلمــة املـسلمني فرحبــوا بنــا وعلمــوا بأننــا جماهـدين

وكان يغطيه الضباب وطرقنا على أبواب املنازل جبانب الطريق حىت دلونا على املسجد الكبري وجدنا فيه القافلة وبيت إمـام 
جـزء منـه يف يـد املـسلمني واجلـزء اآلخـر الـذي يطـل علـى املدينـة ) igman(وهناك يوجد جبل إقمن . املسجد واحلمد هللا 

بعـــد ذلـــك مـــررت علـــى مدينـــة كيـــسليك . يتمركـــزون فيـــه الـــصرب لقـــنص املـــدنني مـــن األطفـــال والنـــساء والـــشيوخ املـــسلمني 
)keseljyak ( وفيسوكو)visoko ( وهنا أسسنا املدرسة وزنيتسا)zenica ( وهذا البلد مجيـل ، والنـاس متعـاطفني ،
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ع عن أرضهم والغريب أن جتد منطقة حيكمها الكروات مع البوسنيني أو منطقة بوسنية يف وسطهم أو معنا ويستعدون للدفا
فمـــثال كيـــسرياك مدينـــة كرواتيـــة . منطقـــة صـــربية ومنـــاطق يتقـــاتلون فيـــه الـــصرب ضـــد املـــسلمني أو الكـــروات ضـــد املـــسلمني 

  .نصرانية ، فالوضع يف البوسنة كان متوتر وكنا دائما نأخذ حذرنا 
   ؟ما هو حال السجن في البوسنة/  5س

 ســنه واألكــل مــرة أو مــرتني فقــط و شــوربة صــفراء 60 ســنة وأكــربهم 12  مــرت مربــع أصــغرهم x 60 60كنـا يف الــسجن 
 يوم أعطيت مغذي نتيجة التعب وهذه املعاملة لألجانـب مثلـي ولـيس للبوسـنيني ويف يـوم مـن األيـام 15وخبز جاف وبعد 

رتز يصورننا واجتنبت ذلك وأتى صحفي بريطاين يريد مقابلة السجناء فأختار احلارس ستة من جاء صحفيون من وكالة روي
. البوسنيني وواحد منهم دفعين إليه فكلمته ورأى جوازي وأخذ أمسي ووعدين أن يكلم السفارة الفرنسية حىت فرج اهللا عـين 

م جياع وأذكر كذلك بأن احلراس كانوا يأتون باملساء بعلب مأكوالت من حلم  ا على املساجني علما بأ   .ًاخلنزير يوزعو
   ؟ ومدريد وإسطنبولماذا تقول في الرجال الذي قاموا في عمليات الدار البيضاء / 6س

وحول التساؤالت على الذين قاموا بعمليات الدار البيضاء ومدريد وإسطنبول فـإين أحيـي هـؤالء األبطـال الـذين رفعـوا رأس 
ًالغايل والنفيس وقدموا أنفسهم رخيصة يف سبيل اهللا ، فأين حنن مـن عمـل هـؤالء ؟ فهمـوا معـىن ال إلـه ًاألمة عاليا وضحوا ب

م يف اجلنة إنه القادر على ذلك وباإلجابة قدير    .إال اهللا فهم يف اجلنة بإذن اهللا وأسأل اهللا العلي القدير أن جيمعين 
وما هي الكرامات التي شاهدتها ؟ وما هي المواقف التي كيف رأيت السفر إلى أرض باكستان وأفغانستان ؟ / 7س

  شاركت بها ؟ وماذا تعلمت ؟ 
م وباألخري أخـذت معـي زوجـيت وأوالدي مـن جديـد إىل أفغانـستان 99م وسنه 97م و سنه 95ُعدت إىل أفغانستان سنه 

قين اهللا ملشاركة إخواين يف  سبتمرب ، و استفدت من كل هذه األسفار من إعداد وغريها حىت وف11قبل شهر من أحداث 
قتــال املرتـــدين واألمريكـــان يف مطــار قنـــدهار وكـــذلك يف جزيــرة العـــرب ، فالـــسفر إىل باكــستان وأفغانـــستان شـــيء ال ينـــساه 
اهـدين وأنـت تطـأ أرض سـقطت فيهـا  اهد ملا يرى من جمتمعات متعاطفة وطرق مفتوحة إىل اجلهاد وتعاون الناس مـع ا ا

ض بــإذن رب العـزة ، فجمـال بلــد أفغانـستان والتـزام أهلــه بـالزي اإلسـالمي كــأن جمـتمعهم جمتمـع الــصحابة أكـرب قـوة يف األر
م وحــب العــرب كمــا يقولــون عنــا حنــن أحفــاد الــصحابة ال أنــسى هــذه األرض الطيبــة الطــاهرة الــيت  والعمامــة تــدل علــى عــز

  .نك عكس الشعور الذي يف بلدك  سنه وهناك تشعر بأن اهللا راض ع30سقطت فيها أرواح الشهداء منذ 
ا يف معسكر خلدن بعد العصر كنا يف امليدان تقريبا   رأينا سحاب يف 82 أخ ونتدرب على مدفع 20ًوأذكر كرامة شاهد

متر من اجلنوب إىل الشمال وكان وقتها  قتـال شـديد يف كابـل بـني حكمتيـار ومـسعود وهـم " اهللا " مساء صافية على شكل 
 .ة طالبان يف قندهار وهم يف اجلنوب وحنن يف منطقة خوست يف الشمال وبداي

ــا هــي كمــني يف طريــق مطــار قنــدهار علــى قــوات غــول أغــا ومكنــا اهللا بأســر وقتــل أعدائــه وكــذلك : واملواقـف الــيت شــاركت 
 يعمــل تــسلل إىل خــط العــدو يف الليــل وحنــن كنــا أربعــة لنتأكــد مــن وجــود عــدو وبعــد التأكــد انتظرنــا قليــل حــىت نــرى مــاذا

  .ففوجئنا بقصف شديد على موقعنا بالقنابل العنقودية وسبحان اهللا سقطت حولينا من عشرة أمتار ومل يصب أحد منا 
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واألمــور الــيت تعلمتهــا هــي كــل األســلحة اخلفيفــة والثقيلــة الــيت تــستخدم يف اجلبــال ويف املــدن واســتخدام وتــصنيع املتفجــرات 
  .وتكتيك اجلبال واملدن والطبوغرافيا 

  تهم وتعلمت منهم ؟ من أشهر القادة الذين قاتلت تحت راي/ 8س
املشرفني علي يف التدريب العسكري  الذين علموين العزة وأخي أبن الشيخ الليبي وأبو زبيدة الفلسطيني ال أنسى إخواين 

 الـذي )الـشيخمحمـد خالـد (أخـي مختـار بلوشـي  الـذي علمـين عقيـديت  وال أنـسى  الشيخ أبو قتادة الفلـسطينييف اهللا
أبــو ّجــدد فينــا روح التــضحية هلــذا الــدين  وكــان هــو املــسئول علــى يف باكــستان وال أنــسى أخــي العزيــز واحملبــوب إيل قائــدي 

 أبو الليث الليبـيً رمحه اهللا رمحة واسعة يف قندهار قبل االنسحاب وقتل أثناء االنسحاب وأخي وقائدي مصطفى العراقي
  .   قبل السقوط نصره اهللا  كان قائدي يف كابل

ًنسأل اهللا أن يفك أسر هؤالء األبطال الذين قـدموا أروحهـم رخيـصة  يف سـبيل اهللا وأن حيفظنـا وإيـاهم وأن يرزقنـا الـشهادة 
يف ســبيله حــىت يرضــى بعــد اإلثخــان والنكايــة يف أعدائــه وهــو جــواد كــرمي ونــسأله أن يتقبــل منــا وأن ينــصر دينــه وإخواننــا يف 

  . الشيشان و جزيرة العرب وفلسطني واجلزائر وكل بقعة جيب فيها نصرة إخواننا وأخواتنا العراق وأفغانستان و
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  بنت األزور: بقلم 

إن اجلهاد يف سبيل اهللا بالرغم من أمهيته القصوى ملستقبل هذا الدين فقد أمهل يف هذا العصر وحنرت هـذه الـشريعة 
ا السبيل الوحيد لعودة دولةب.. العظيمة ذروة سنام اإلسالم    .اإلسالم ورفع صرحها من جديد  الرغم من أ

ا النجاة من عـذاب اهللا ، وهـي سـبيل ملغفـرة الـذنوب ودخـول اجلنـة  يقـول .. إن اجلهاد يف سبيل اهللا أعظم جتارة ، حتصل 
إذا كــان هـذا يف الغــدوة والروحــة فمــا ، فــ" لغـدوة يف ســبيل اهللا أو روحــة ، خـري مــن الــدنيا ومــا فيهـا " صـلى اهللا عليــه وســلم 

  ! .الظن مبا هو أعظم من ذلك من درجات اجلهاد ؟
لقـد أعلنهـا حممـد عليـه الـصالة والـسالم علـى املـأل ، وأقـسم وهـو الـصادق األمـني ، أقـسم برغبتـه يف اجلهـاد وفـضل .. أجل 

ن املؤمنني ال تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عين وال ًلوال أن رجاال م.. والذي نفسي بيده " الشهادة يف سبيل اهللا يوم أن قال 
لـوددت أن أُقتـل يف سـبيل اهللا مث ُأحيـا .. والذي نفسي بيده , أجد ما أمحلهم عليه ما ختلفت عن سرية تغزو يف سبيل اهللا 

  " .، مث أُقتل مث ُأحيا مث أُقتل مث ُأحيا مث أُقتل 
 أفـضل -ًحني يكون تطوعا–يف النفوس ، وال بد من العلم أن اجلهاد ال بد من إحياء شعرية اجلهاد :  يا شباب املسلمني 

ما تطوع به اإلنسان ، وتطوعه باجلهاد يف سبيل اهللا أفضل من تطوع احلج والعمرة وعمارة املساجد ولو كان املسجد احلرام 
ِ َأجعلتم سقاية ٱحلاج وعمـارة ٱلمـسجد ٱحلـرام، كما قال تعـاىل  ََ َ َ َْ ْـ ِْـ ِ ْ َ َ َ َ ْْ َ ِ ِّـ َ َ ُ ٰ كمـن ءامـن بٱلله وٱليــوم ٱالخـر وجــَ َ َ َ َْ َ َ َِ َِّـ ِْ ِْ ْ ِ َهد ىف سبيل ٱللـه ال َ ِ َّ ِ ِ َـِ َ َ

َّٰيستـوون عند ٱلله وٱلله ال يـهدى ٱلقوم ٱلظـ َّ ََّ ْ َْ ِ ْ َ ََ ُ َ ِْ َِ َ ُ َلمني َ ِ ِٱلذين ءامنوا وهاجروا وجـ َٰ َ ََ َ َْ ُْ َ ُ ِ ٰهدوا ىف سبيل ٱلله بَأموَّ ْ ِ َِّ ِ ِ َِ ْ ُ ْهلم وأَنفسهم أَعَ ْ َ ِْ ِ ُ ُظـم ِِ َ
َدرجة عند ٱلله وأُولـئك هم ٱلفائزون  ُِ ِ ِ َِ ًْ ُ ُ َ َ ْ ََ ََّ َ َ.   

  فأين الذين يتسابقون إىل ميادين اجلهاد ؟؟ وأين عشاق الشهادة ؟؟
  أين أحفاد مصعب بن عمري وخالد بن الوليد ؟؟

  !ما هذا الغياب يا شباب اإلسالم ؟
ل األمة املسلمة ، وما فتئ املسلمون منذ غابت عنهم هذه الفريضة ٌإن يف اجلهاد يف سبيل اهللا رفع لذ: يا شباب املسلمني 

 واحـدة مـن أعـالم نبـوة حممـد - وريب -اإلسالمية يتمرغون يف أوحال الذل والتبعية ويسومهم العـدو سـوء العـذاب ، وتلـك 
البقــر ، ورضــيتم بــالزرع  وأخــذمت بأذنــاب - وهــي صــورة مــن الربــا -إذا تبــايعتم بالعينــة " صــلى اهللا عليــه وســلم وهــو القائــل 

  .فاهللا املستعان " .. ًوتركتم اجلهاد ، سلط اهللا عليكم ذال ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم 
اهـدين الـصادقني : يا شباب املسلمني  لـذلك جنـدهم , اعلموا أن أعداء امللة ال يردعهم إال اجلهاد وال يتخوفـون إال مـن ا

م يعمدون إىل تشويه صورة اجلهاد اهـدين وتكبـريهم تقطـع نيـاط قلـو اهدين بأبشع األلفاظ ، وتكاد صـيحات ا ِّ ورمي ا ُ
ــذه  ًوإن كـــان اســــتعدادهم ضـــعيفا ، وإذا مل يــــستغرب هـــذا مــــن األعــــداء ، فـــإن املؤســــف واملـــستغرب حقــــا أن تـــروج مثــــل هــ ًُ

اهدين عند بعض أبناء املسلمني الشائعات يف بالد املسلمني ، وتتسلل هذه األفكار احملبطة للجهاد واملشوهة    .لصورة ا
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اجلهـــاد يف ســـبيل اهللا طريقنــا إىل العـــز والتمكـــني يف الــدنيا ، وهـــو طريـــق موصــل إىل اجلنـــة والنعـــيم يف : يــا شـــباب املــسلمني 
  .اآلخرة ؛ فاجلنة حتت بارقة السيوف ، واجلنة حتت ظالل السيوف ، كما قال حممد عليه الصالة والسالم 

كـم حـدثتم أنفـسكم باجلهـاد ، وهـل تتخوفـون علـى أنفـسكم مـن النفـاق وأنـتم ال تغـزون وال حتـدثون : ملـسلمني يـا شـباب ا
ُمن مل يغز ومل حيـدث نفـسه بـالغزو ، مـات علـى شـعبة " أنفسكم بالغزو ؟ ويف احلديث الصحيح قال صلى اهللا عليه وسلم 

  " .من النفاق 
ا وأممــا كانــت تنــام وتــستيقظ علــى أخبــار ومــن هنــا تبــدو خطــورة تناســي اجلهــاد وعــدم حتــدي ًث الــنفس بــه ، ويــرحم اهللا أقوام ــ ً

  .اجلهاد ، وترابط الشهور بل األعوام يف الثغور حلماية أمة اإلسالم ، ونشر دين اهللا ما بلغ الليل والنهار 
 جهـاد ومتاعـب يقـدمها أن العـامل اإلسـالمي ال ميكـن أن يـصل إىل الـسعادة إال علـى قنطـرة مـن: اعلم أيهـا الـشاب املـسلم 

الـــشاب املـــسلم ، إن األرض لفـــي حاجـــة إىل مســـاد ومســـاد أرض البـــشرية الـــذي تـــصلح بـــه وتنبـــت زرع اإلســـالم الكـــرمي هـــي 
ــا الــشباب املــسلم يف ســبيل علــو اإلســالم وبــسط األمــن والــسالم علــى العــامل , الــشهوات واملطــامع الفرديــة  الــيت يــضحي 

ًإنــه لــثمن قليــل جــدا لــسلعة غاليــة .. طريــق املؤديــة إىل جهــنم إىل الطريــق املؤديـة إىل اجلنــة وانتقــال النــاس مــن ال, اإلسـالمي 
  .ًجدا 

  : يا شباب اإلسالم 
ــوان ــــ ـــى الهــــ ــــ ــــــام علـــ ــــال المنــــ ــــ   طــ
ـــاث ــــ ــــ ـــــة البغـــ ــــ ــــــسرت فئـــــ ــــ   واستنــــ
ــوع ــــ ــــ ــــ ــــن الخنـ ــــ ــــ ـــد مـــ ــــ ـــــ   ذل العبيـــ

  

ـــــود   ــــ ــــ ــــ ـــرة األســ ــــ ــــ ــــ ـــــأين زمجـــ ــــ ــــ ــــ   فـ
ــــد ــــ ـــــ ـــــي ذل العبيــــ ــــ ـــــ ـــن فـــ ــــ ــــ ــــ   ونحــ
ــــد ــــ ـــــ ـــــن زرد الحديــ ــــ ــــ ــــيس مــ ــــ ـــــ   ولـ
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  .ة یجیب الشیخ عبد هللا بن سعد الفھد على األسئلة الواردة على برید المجلة في ھذه الزاوی

  :ًعلما بأن اإلجابة علیھا ستكون حسب الترتیب الزمني لوصولھا 

 

  

جممـــع عليـــه بـــني علمـــاء األمـــة مـــن الـــسلف وهـــذا التقـــسيم  ر،إســـالم ،ودار كفـــاحلمـــدهللا، أنـــواع الـــديار بـــشكل عـــام، داران دار 
 )وقــال الــذين كفــروا لرسلهـــم لنخــرجنكم مــن أرضـــنا أو لتعــودن فــي ملتنــا (:، والــذليل علــى هــذا التقــسيم كمــا قــال تعــاىلواخللــف

ًوأيـضا ) تعودن في ملتناقال المأل الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو ل: (وقولة تعـاىل
 حـديث ابـن عبـاس الطويـل يف الـرجم وفيـه أن عبـدالرمحن بـن عـوف قـال لعمـر يف، وكمـا جـاء )اسـقينسـأوريكم دار الف(: قولـه تعـاىل

  .)6830(احلديث رواه البخاري ) فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة(بن اخلطاب مبىن 

إن رســـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم وأبـا بكـر وعمــر (حيح عـن ابـن عبـاس رضــي اهللا عنهمـا قـال ومنهـا مـارواه النـسائي بإسـناد صــ
كانوا مـن المهـاجرين ألنهـم هجـروا المـشركين وكـان مـن األنـصار مهـاجرون، ألن المدينـة كانـت دار شـرك، فجـاؤا إلـى رسـول 

  ..، واألدلة يف ذلك كثريةأهـ).اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ليلة العقبة

 بــاملعروف وينهــى عــن املنكــر، وتكـــون  هــي األرض الــيت تعلــوا فيهــا كلمــة اهللا ويظهــر توحيـــده وطاعتــه ويــؤمر فيهــا:دار اإلســالمو
ـا  األحكام الغالبة هي أحكام اإلسـالم ،وخاضـعة لـسلطان املـسلمني وحكمهـم، حـىت وإن كـان هنالـك دار ألهـل الذمـة فإ

ا حمكومـة باإلسـالم، وغا  يف قـصة وسـلم عليـة اهللا صـلىلبيـة أحكامهـا إسـالمية ،وهـذا مافعلـة الرسـول تسمى دار إسالم أل
ًفـتح خيــرب بعــد أن فتحهــا عــني عليهــا واليــا مــسلما يقــيم فــيهم حكــم اهللا وأهلهــا هــم اليهــود وهــم اليزالــون علــى كفرهم،وقــد  ً ّ

 وإذا كــان :" ابــن حـزم، وقــال"هــل خيبــرل النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم علــى أبــاب اســتعما"ّبـوب البخــاري يف صــحيحه 
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ًأهل الذمة في مدائنهم ال يمازجهم غيرهم فـال يـسمى الـساكن فـيهم إلمـارة علـيهم أو لتجـارة بيـنهم كـافرا وال مـسيئا  ً
  "...بل هم مسلم محسن ودارهم دار إسالم ال دار شرك ألن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكم والمالك لها

 بــاملعروف وينهــى عــن املنكــر، وتكــون األحكــام كلمــة اهللا ويظهــر توحيــده وطاعتــه ويــؤمر فيهــاتعلــوا فيهــا وإن كــان هنالــك دار 
ذا كان ممن يف يده مقاليد السلطان إ من غري نكري و ال تغيري و خاصة علن بالشركولكن إن ُأ الغالبة هي أحكام اإلسالم،

ـم يقيمـون الـصالة واجلماعـة و يظهـرون شـرائع و احلكم أو كـان مـنهم تغيـري لـبعض قواعـد الـشريعة بالتبـديل و املـسخ مـع  أ
ا تسمى دار كفر فـإنهم ظهـروا علـى :"...، كما قال الشيخ حممد بن عبـدالوهاب عـن بـين عبيـد القـداحالدين األخرى، فإ

 ل اهللا فتبعـهرأس المائة والثالثة فادعى عبيد اهللا أنه مـن آل علـي مـن ذريـة فاطنـة وتزيـا بـزي الطاعـة والجهـاد فـي سـبي
ب وصـار لـه دولـة كبيــرة فـي المغـرب وألوالده مــن بعـده ثـم ملكـوا مــصر والـشام وأظهـروا شــرائع أقـوام مـن أهـل المغــر

اإلسـالم وإقامـة الجمعــة والجماعـة ونــصبوا القـضاة والمفتــين لكـن أظهــروا  أشـياء مــن الـشرك ومخالفــة الـشرع وظهــر 
ن دارهــم دار حــرب مــع إظهــارهم شــعائر اإلســالم فــأجمع أهــل العلــم علــى أنهــم كفــار وأمــنهم مــا يــدل علــى نفــاقهم 

  ..."وشرائعه

وكــل دار كانــت الغلبــة فيهــا :" وقــال القاضــي أبــويعلى، هــي الــدار الــيت فيهــا الغلبــة ألحكــام الكفــر وســلطانه: ودار الكفــر
  -:وتنقسم دار الكفر إىل قسمني، "ألحكام الكفر دون أحكام اإلسالم فهي دار كفر

يشرتط قيـام احلـرب فعليـا لـصحة هـذه التـسمية، بـل يكفـي   بينها وبني دار اإلسـالم صلـح أو هـدنة،  والوهى اليت ليـس :دار حرب
  .عدم وجود صلح كما ذكرنا، مبا يعين أنه جيوز للمسلمني قتال أهل هذه الديار وقتما شاءوا، ومن هنا مسيت دار حرب

َ سقــوط وجـوب املحرم لـسفر املـرأة املهـاجرة مـن ،هلجرة منهاوتغنم أمواهلم، وجيب ا, سىب ذراريهم"ومن أحكام دار الحرب ْـ َ
وغريهـا ...) ،ًإذا أسلـم بعض عبيد الكفار وهاجروا صاروا  أحرارا وميلكون ماخرجوا بـه مـن أمـوال أهـل احلـربو ،دار الكفر

  .هامن األحكام املعروفة اليت اليتسع املقام يف الشروع في

، حكـام دار الكفـرأخـذ أوال ت  دار كفـرً أيـضاوتـسمى ،اإلسـالم موادعـة وصـلح وهدنـةوهـى الـيت بينهـا وبـني دار : دار عهد
ـم ضـعف لقولـه تعـاىل  فـال (والجتوز موادعة الكفار على الصلح وترك احلرب إال بالنظر إىل مصلحة املـسلمني كـأن يكـون 

 الكفـار حـىت يكـون الـدين كلـه هللا، ، وذلك ألن اهللا فرض  علينـا قتـال35حممد ) تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم األعلون
، 5التوبـة ) فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم(مل يفرض علينا مساملتهم ومصاحلتهم إال عند حاجتنا لذلك، قال تعـاىل 

، 10/517) انظر املغين مع الشرح الكبري.(39األنفال ) وقاتلوهم حتى التكون فتنة ويكون الدين كله هللا(وقال تعاىل 
ًوالجيـوز عقـد اهلدنـة إال مـن إمـام املـسلمني أو مـن ينيبـه، ونظـرا لغيـاب هـذا . 5/1689حملمد بن احلسن، ) بريالسري الك(و ُ
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اإلمام يف زماننا هذا فال اعتبار ألي معاهدات دولية يعقدها احلكام الكـافرون لـصدورها ممـن ليـست هلـم واليـة شـرعية علـى 
  ..عدوم حقيقةًاملسلمني، فوجودها كعدمها، إذ املعدوم حكما كامل

  وذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية إلى القول بقسم ثالث من أقسام الديار وهى الدار المركبة

اردین( مثـل بلـدة حكموهـا الكفـارهي الـدار الـيت يـسكنها املـسلمون ولكـن  :والدار مركبة يف زمـن شـيخ األسـالم ابـن ) م
 كحـال بـالد املـسلمني ا أرتد وأظهر الشركيات والكفريـاتأو سلطا، تيميه عندما احتلوها التتار وهي بلدة أهلها مسلمون

وأمـا كونهـا : فقال .. التي أهل مسلمون و احتلها التتار" ماردين"عن بلد شيخ اإلسالم عندما سئل ويف وقتنا احلـايل، 
 جندها  لكوناإلسالم مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة دار السلم التى تجرى عليها أحكام فهيدار حرب أو سلم 

مسلمين وال بمنزلة دار الحرب التى أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعامل المسلم فيهـا بمـا يـستحقه ويقاتـل الخـارج 
  اه"  بما يستحقه اإلسالمعن شريعة 

  :  قال الشيخ سليمان بن سحمان

ـــنهم ــــ ـــــام ديـ ـــار أحكـــ ــــ ـــر للكفـ ــــ ــــم تجـ ــــ                 ول
 وى  ـى السـوماكان فيها الجانبان عل

  فيهــا المسلمون بحقهم امـلـُيع
ٍفال تعط حكم الكفر من كل جانب ُ  

 لها لكن بها الكـفر قد حصلــعلى أه  
  لـك المحــقي الديـن في ذلـفقـال ت
 لـن العمـقد يستحق م فر ماـوذا الك

  ِ◌َدلـَالم في قول من عـوال الحكم باإلس
  

 االبتعـاد عـن األهـداف الـذي يكـون قريـب منهـا املـسلمون  ،والّودماء املسلمني وأمواهلم حمرمة يف هذا الـدار املركبـة، وجيـب 
ًجيـوز للمــسلمني يف هــذه الــدار مــساعدة العــدو بــأمواهلم وأنفــسهم، ســواء كــان عــدوا مــن املــشركني األصــليني أو مــن املرتــدين 

وهذا واهللا  . عليه وسلمَِكحال بالد اإلسالم الذي حيكمها املرتدون وأظهروا الشركيات وكفروا مبا أُنزل على حممد صلى اهللا
  أعلم

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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ّھذه الزاویة وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جیاشة تجاه الجھاد  ً
  .والمجاھدین فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بھا لتعم الفائدة ویحصل النفع 

  

  الرسالة األولى 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

هللا رب األرباب ومسبب األسباب وجمـري الـسحاب وهـازم األحـزاب ومنـزل الكتـاب وأشـهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده  احلمد
تىبال شريك له إله األولني واآلخرين وخالق السماوات واألرضيني  وحبيبة ً وأشهد أن سيدنا ونبينا حممدا عبد اهللا ورسوله ا

  .أما بعد .. وأصحابه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وعلى إله 

ِصروحا أذلت كل غر منافق    ٌسالم على من شيدوا بالبوارق ً  
  

يــا مــن هجــرمت الــدنيا وأهلهــا وعــشتم حيــاة نغــبطكم .. إىل مــن نــرى أفعــاهلم وال نعــرف أمســائهم وال أشــكاهلم إىل جنــد اهللا 
  ..طاردون وحنن واهللا اخلائفونعليها واهللا فنحن واهللا امل

  نعم حنن املطاردون واخلائفون من الدنيا وعليها أما أنتم ـف 

  ْلفتم كل حياة عافـها كـل سافـل
ــح   ِعقدتم مع الرحمن صفقة رابــ

ــــشواهق   ــــ ــــ ـــاة الــ ــــ ــــ ــــــضوا إال حيـــ ــــ ـــــم ترتــــ ـــــ   ِفلــــ
  ِفخضتم غمـار الحـرب بين الخنـادق

  

ستعباد وأنتم حيفظكم اهللا ويرعاكم أبيتم اهلوان والصغار والذل ، أبت نفوسكم وحنن رضينا بالدون رضينا باهلوان والذل واال
  .العزيزة بعزة اإلسالم أن تركعوا لكافر أو منافق فأنتم الشجعان وأنتم الرجال فاثبتوا واصربوا وصابرو 

  أعز وأعـلـن من شـريعة مــارق     تنادون لـن نرضى الـهوان فديننـا
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  ولشقـوا طـريق الحـق دون تردد 
  ت فـارس فال تثنوا وامضوا بعـزما

  ونـوصد أبـواب لكـل الطـرائـق 
  يميط عـن اإلسالم كـل العـوائـق

  

 وال تتخــاذلوا ويهــذكم رؤيــة دمــاء إخــوانكم وقــد ســالت يف كــل مكــان هــذه الــدماء الطــاهرة الزكيــة بــل اجعلوهــا وقــودا لكــم
  ..وا موعود اهللا النصر أو الشهادة ا واهللا معكم حىت تصيبفسريو.. حتفزكم وتستحثكم على السري يف هذه الطريق 

  ًسقيتم ربـوعا بالـدماء فازهــرت
  كساها من اإليمان نـضرة حسنــه

  ًفصارت رياضا فوق روض الحدائـقِ   
  بها القـلب يصغو من جميع العالئـقِ 

  

   ) ان تنصروا اهللا ينصركم( ًفابشروا واهللا بنصرا عاجال فقد جئتم مبا عليكم 

   كما في كتاب بالهـدايـات ناطـقِ     فمن ينصـر الرحمن يحضـى بنصـره
زمية من عاد اهللا ورسوله من الكافرين وأتباعهم    وأبشروا ..فكلما اشتد الظالم قرب الفجر .. وأبشروا 

  ًسيدحـر جيش الظلم دحـرا يجـره
  ويـكـرع في كـأس من الهم كلما

  ِـقًحسيرا أسير الخزي حبـل البـوائ  
  ِتـذكر يـوم حـافـل بالصـوافـق

  

اللهم بلغنا هذا اليوم الذي نرى فيـه جنـد اهللا هـم املنـصورون ولـدينك مقيمـون و بـشرعك حمكمـون وبـاملعروف آمـرون وعـن 
  ...وجنود الكفر منهزمون ويعطون اجلزية عن يد وهم صاغرون ... املنكر ناهون 

اهدين    ...إىل أمري ا

  .وبعد ..  درب اهلدى سدد اهللا خطاك طبت وطاب مسعاك وعلى

أعلم أيدك اهللا بنصره أنك محلت أمانه فعليك حبفظها وعليك بكتاب ربك وسنة نبيـك صـلى اهللا عليـه وسـلم  فهمـا النـور 
  .الذي تسريون على هداه 

  الصالة .. وإذا حز بك أمر فالصالة 

  .وعليكم باالستغفار والذكر 
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أننــا قــد عزمنــا علــى أن نظهــر احلــق .. وأعلــم حفظــك اهللا ) كــر فــإن الــذكرى تنفــع املــؤمنني وذ( ومــا أردت واهللا إال التــذكري 
ًالذي تبني لنا وعرفناه وأن ندعو إليه وأن نذود عن عقيدتنا حبول اهللا وقوته فنحن نذرنا أنفسنا جنـودا يف سـبيل اهللا ونتمـىن 

  .منكم اإلرشاد والتوجيه 

  ... وال تنسونا من صاحل دعائكم 

   اهللا الثبات حىت املمات لنا ولكم ولسائر املسلمني نسأل

  ..ًوأخريا 

  ِوكـل جنود الحق جند الحـقـائـق     وأهدي سالمـي في الختـام إليكـم 
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  الرسالة الثانية

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

  ...إىل جند اهللا 

اوى األساس هوى البناء كله فال تيأسواأعلموا أيدكم اهللا بنصره أنكم أنتم أساس  واصمدوا حـىت آخـر جنـدي  البناء فإذا 
  .منكم 

  ..أحتسون أنكم وحدكم وكل من حولكم ضدكم  .. أحتسون بالغربة  ..أخويت 

ركم هللا معكم وهو ناص يكفيكم أن الأ" فطوىب للغرباء" نعم أنتم الغرباء ، الذين أخربنا عنكم رسولنا صلى اهللا عليه وسلم 
  . على عدوه وعدوكم 

منكم أن ال تكثروا من اخلروج حـىت يـأذن اهللا لكـم وأكثـر مـن الـصالة  وأرجوا. شاء اهللا  نإوأعلموا أنا معكم ولن خنذلكم 
  ..والصيام والذكر و االستغفار 

م حىت تكونوا على بصرية وبينة  ًألنا نرى يف األفق أمورا عظاما فاصربوا حىت نرى ما اهللا فاعل    .أمركم  منً

   ..فما بني طرفة عني وانتبهتها  يضر اهللا من حال إىل حال

ًاللهم أرنا احلق حقا وارزقنا أتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه ، اللهم أنزل سكينتك على ً  

  اللهم فك أسراهم وداوي جرحاهم وأرحم.. أقدمهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وثبت جندك 

  .. يف الشهداء قتالهم وتقبلهم 

  اللهم وأمجع مشلهم ووحد كلمتهم على احلق يا رب العاملني 
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ًهذه املعلومات فهي تفيدنا كثريا ونسأل اهللا أن مثل  إرسال املعلومات اليت أرسلتها وواصلًجزاك اهللا خريا على  : هاجر بوأ

  .جيزيك خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة 
ًل اهللا أن ييسر لك اجلهاد يف سبيله عاجال غري آجل ونسأل اهللا أن ييسر لك اجلهاد يف جزيرة نسأ : أبو لبابة الفلسطيني

  .العرب 
 ا تتــصورهــذه الــسهولة الــيتًجزيــت خــريا علــى هــذه النــصيحة وهــذا األمــر الــذي قلتــه هــو لــيس  : حنيفــة شــط العــرب أبــو

اهدين    . ونسأل اهللا أن ييسر لك اللحاق بإخوانك ا
  . أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه وجزاك اهللا خري اجلزاء على مناصرتك إلخوانك  : األفغاني أبو حنظلة

ًاجلهاد ماض إىل قيام الساعة وليس اجلهاد متعلقا بأشخاص ، أما األخ الذي ذكرت أمسه فال نعرفه  : احمدأبو  ٍ .  
firas abusufian : ــذا مجيــع إصــداراتنا الـيت تــصدر تكــون متواجـدة يف املنتــديا ت اجلهاديــة ومنهـا منتــدى احلــسبة و

  .تستطيع متابعة آخر إصداراتنا 
firas salaah : يـــا أخـــي الكـــرمي عـــن إرســـال إصـــدارتنا اجلديـــدة لكـــن بإمكانـــك متابعـــة هـــذه اإلصـــدارات يف نتعـــذر 
  .  وغريها )  اإلخالص – الرباق –احلسبة ( املنتديات اجلهادية 

ة دم فنــسأل اهللا أن ينــصركم وأن يوحــد صــفكم وأن جيمــع مشلكــم وأن يــسدد حنــن معكــم حــىت آخــر قطــر : صــقر فلــسطين
  . رميكم 

  .ميكنك متابع أخر أخبارنا وإصداراتنا يف املنتديات اجلهادية  : محيي الدين
omar abdalsalsm :  نسأل اهللا أن ييسر لكم اجلهاد واالستشهاد يف سبيله.  

اهـدين سـواء يف جزيـرة العـرب أو واصل تدريباتك القتالية واألمور  : أيمن أبو األمنية حـىت يتيـسر لـك اللحـاق بإخوانـك ا
  . غريها 

اهدين املرابطني يف أرض الرافدين فنسأل اهللا أن ينصرهم وأن يسدد رميهم  : ابن الموصل   . أعمل مع أخوانك ا
 مـا سـطرت أيـديكم فـنحن علـى هـذا ًنـسأل اهللا أن ينـصرنا علـى عـدونا فجـزاكم اهللا خـريا علـى :  فـي بـالد الـشامإخوانكم

  .  ُالطريق ماضون حىت ننال إحدى احلسنيني إما النصر أو الشهادة ونسأل اهللا أن يثبت أقدامكم 
نعتــذر عــن عــدم اســتطاعتنا إرســال مــا طلبــت لكــن باســتطاعتك احلــصول عليهــا يف املنتــديات اجلهاديــة مثــل :  عبــدالعزيز

  .وغريها )  الرباق–اإلخالص–احلسبة(
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 يداك ونسأل اهللا أن يرزقك الفردوس األعلى من اجلنة فجزاك اهللا خري اجلزاء هأثابك اهللا على ما خطت :  يوسف الثقفيوأب
  . على ما كتبت 

yoossef mohamad :  طلبــك يف حملــه ونــسأل اهللا أن يعيننــا علـى هــذا األمــر الن املوضــوع الــذي ذكــرت يف غايــة
  .  األمهية وخاصة للجيل القادم 

ًطريق اجلهاد ليس مفروشا بالورود كما تعلمون وننـصحكم مبواصـلة هـذا الطريـق  : ارض الرباط / اإلعالمية الجهاد كتيب
 عدد ممكـن مـن النـاسوعدم االلتفات إىل املخذلني والقاعدين وكذلك نشر إصداراتكم على االنرتنت لكي تصل إىل أكرب 

   ونسأل اهللا أن ينصركم وأن يعمي أعني الطواغيت عنكم
نعتـذر عـن عـدم اسـتطاعتنا إرسـال مـا طلبـت لكـن باسـتطاعتك احلـصول عليهـا يف املنتـديات اجلهاديـة ،  : مهدي الـسلفي

  . أما رغبة انضمامك لألخوة يف جزيرة العرب فنسأل اهللا أن ييسر لك الطريق 
Khalid :  سوف حناول تنفيذ طلبك بإذن اهللا . 

  . ًيه وجزاك اهللا خريا أحبك اهللا الذي أحببتنا ف : خالد الراوي
اهدين يف كل مكان  : فتحي   .نسأل اهللا أن ينصر ا

Selafi : خ اجلهـاد لعمل يف جزيرة العرب لعدة من مشايُميكنك قراءة الكتب اليت صدرت من صوت اجلهاد واليت تفند ا
  .   وهي كافية للرد على هؤالء 

Kazem Nwere :  حتصل على ما هو جديد لنا بإذن اهللاميكنك متابع املنتديات اجلهادية وسوف.    
  

اهدين يف كل ..  بأن ال يغفلوا عن أعظم سالح  يف كل مكانًوختاما نذكر إخواننا م ا سالح الدعاء ، وأن خيصوا إخوا
  .مكان ويدعوا هلم بالثبات والنصر والتمكني 
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 ساهم في طباعتها ونشرها

 


